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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
على الدين كله ولو كره الكافرون، والصالة احلمد هلل رب العاملني، أرسل رسوله باهلدى والدين احلق ليظهره 

والسالم على املبعوث رمحة للعاملني حممد بن عبد اهلل وعلى آله وأصحابه، والتابعني هلم بإحسان إىل يوم 
 أما بعد:الدين، 

فهذا جزء آخر من األقوال األصولية لدى اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل واليت سبق أن أشار الباحث 
األقوال تعترب يف الغالب أمثلة واقعية تطبيقية للمسائل النظرية الواردة يف كتب أصول الفقه، وقد  إىل أن هذه

يف إثراء القواعد األصولية باألمثلة الواقعية التطبيقية،  سامهة للباحثليكون مأيضا مت ختصيص هذا اجلزء 
لمطلق والمقيد، والمجمل افي مباحث  رحمه اهلل تعالى األقوال األصولية لإلمام النوويومساه: 

ينفع به كل من يطلع عليه ويقرأ منه. وآخر دعوانا أن واهلل تعاىل املسؤول أن  والمبين، والتعارض دفعه
 احلمد هلل رب العاملني. 

 مشكلة البحث وهدفه:
تكمن مشكلة البحث يف حاجة علم أصول الفقه إىل كثري من األمثلة التطبيقية بغية تكملة اجلانب 
النظري الذي اتسمت به أغلب كتب أصول الفقه، خاصة لدى العلماء الذين اتبعوا منهج املتكلمني أو 

من العلماء الذين أكثروا  -رمحه اهلل تعاىل–تقعيد القواعد بعيدا عن األمثلة التطبيقية، فكون اإلمام النووي 
يف كتبهم من بناء الفروع على األصول، واالستدالل بالقواعد األصولية على املسائل الفقهية، وتشتت هذه 
التطبيقات يف ثنايا مؤلفاته مما يصعب معه الوقوف عليها إال جبهد وعناء، فكان املنبغي أن جتمع هذه 

جوع إليها واالستفادة منها، وهذا ما دفع الباحث إىل القيام األقوال والتطبيقات يف مكان واحد ليسهل الر 
 هبذه الدراسة.

 منهج البحث  
وقد اتبع الباحث املنهج االستقرائي يف مجع أقوال اإلمام النووي يف هذه املباحث كلها، حيث قام 

األقوال على ، من كتب اإلمام النووي، مث توزيع املباحثبتتبع املادة العلمية املتعلقة بكل مبحث من 
حسب مقتضيات البحث، كما اعتمد يف اختيار أقواله على ما صرح فيه والنقاط املطالب واملسائل 

بالتصحيح، أو بالتصويب، أو باالختيار، كقوله: واألصح كذا، والصحيح كذا، والصواب أو األصوب، 
ابتداء من غري ذكر األقوال،  واملختار، والظاهر أو األظهر، والراجح أو األرجح، أو عندي، وكذلك ما ذكره

لة يف الغالب مراعاة أواكتفى بإيراد مثال على كل مس كأن يقول مثال: واألمر عند اإلطالق للوجوب،
 حلجم البحث، وإال فعنده يف كل مسألة أكثر من مثال تطبيقي، ورمبا أورد الباحث أكثر من مثال وذلك

نقاط،  باحث كل مسألة يف الغالب إىل مخسقد قسم ال، و زيادة التوضيح والبيان إذا اقتضى املقام إىل
يف سرد قول اإلمام النووي يف املسألة، والثالثة يف  ةاألوىل يف بيان صورة املسألة وحتوير حمل النزاع، والثاني
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قد ، و ، واخلامس يف تعليق الباحث على املسألةمن خالفه يف املسألةفيبيان من وافقه يف املسالة، والرابعة 
  .كر األدلة فرارا من اإلطالة اليت ال تتحملها الصفحات املطلوبة يف النشرذ  ترك

 خطـّة البحـث:
 .ومراجع وخامتة مبحثنيو حيتوي البحث على مقّدمة 

واملنهج املّتبع يف البحث وخطّة  ومشكلة البحث، : أمهّية املوضوع، وسبب اختياره،فالمقّدمة 1
 .البحث

 .اجململ واملبني والبيان يف مباحث املطلق واملقيد لإلمام النووي األصوليةاألقوال : المبحث األول 2
  املطلق واملقيد.يف  لإلمام النووي األقوال األصولية: األول طلبالم 3
 يف املفاهيميف اجململ واملبني والبيان. لإلمام النووي األقوال األصولية: ثانيال طلبالم 4
 يف املفاهيميف  لإلمام النووي األصوليةاألقوال : ثالثال طلبالم 
 ودفعه الّتعـارض يف لإلمام النووي األقوال األصولية: مبحث الثانيال 5
 يف التعارض لإلمام النووي األقوال األصولية: مطلب األولال 6
 المطلب الثاني: األقوال األصولية لإلمام النووي في دفع التعارض. 
 يف أهم النتائج.الخاتمة  7
 قائمة المراجع: 8
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 والمجمل والمبين :(2)والمقيد( 1)في المطلق لإلمام النووي األقوال األصولية :المبحث األول
 مطلبان:وفيه  .والبيان

 :وفيه مسألة واحدة هي والمقيدالمطلب األول: األقوال األصولية لإلمام النووي في المطلق 

 حمل المطلق على المقيد:
أن املطلق حيمل على املقيد ما دام السبب واحدا وإن اختلفا يف  –رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 

   احلكم، فلذلك محل املطلق الوارد يف قوله تعاىل: 

    [ على املقيد يف قوله: 6]املائدة 
   

    املرفقني، وذلك ألن السبب فيهما [، فأوجب مسح اليدين يف التيمم إىل 6]املائدة
مث  ،أنه إىل املرفق :فقال يف باب التيمم يف القدر الواجب من اليدين ،واحد، وهو إرادة القيام إىل الصالة

 وقال يف آخر اآلية:  ،(ن اهلل تعاىل أمر بغسل اليد إىل املرفق يف الوضوءإ)استدل على ذلك فقال: 
     

   
      وظاهره أن  املراد املوصوفة أوال وهي )[ 6]املائدة

 .(3)(وهذا املطلق حممول على ذلك املقيد السيما وهي آية واحدة ،املرفق

                                                 

ويف  يف اللغة هو اسم مفعول من طلق، وهو احلل واالحنالل واإلرسال ومنه ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث شاءت. املطلق   ( 1)
الفيومي،  :االصطالح: هو اللفظ الدال على املاهية بال قيد، وقيل: هو اللفظ املتناول لواحد ال بعينة باعتبار احلقيقة الشاملة جلنسه. انظر

 2. ط/أمحد بن حممد بن علي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، اعتىن هبا األستاذ يوسف الشيخ حممد. املكتبة العصرية. صيدا بريوت
هـ. وزارة الشؤون 4149 2الطويف، سليمان بن عبد القوي، شرح خمتصر الروضة، عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي. ط/، 491ص  هـ4141

 الدكتور عمر بن عبد العزيز حممد، أبرز القواعد األصولية املؤثرة يف، 2/636 اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. اململكة العربية السعودية
، 14ص هـ، وهي مقررة على طلبة املاجستري باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة(4399اختالف الفقهاء، )مذكرة مطبوعة باآللة احلاسبة 

 .1/1 هـ4141دار الكتيب  4الزركشي، حممد بن هبادر بن عبد اهلل، البحر احمليط، حتقيق جلنة من علماء األزهر. ط/
ويف االصطالح: هو  .ومنه تقييد األلفاظ مبا مينع من االختالط ويزيل االلتباس ،يف اللغة اسم مفعول من قيد وهو ضد املطلق املقيد  ( 2)

املصباح املنري ص   :اللفظ الدال على املاهية املوصوفة بأمر زائد عليها، وقيل هو ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. انظر
ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي، شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر  2/636، شرح خمتصر الروضة 269

  .3/392 هـ4162شرح خمتصر يف أصول الفقه، حتقيق د. حممد الزحيلي و د. نزيه محاد. دار الفكر 
 ،2/212 لبنان –هـ. بريوت 4141دار الفكر  4حتقيق د. حممود مطرجي. ط/النووي، حيىي بن شرف، اجملموع شرح املهذب،   ( 3)

دار املعرفة  2النووي، حيىي بن شرف، شرح صحيح مسلم املسمى املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج, حتقيق الشيخ مأمون شيحا. ط/
 ،ومذهب أيب حنيفة االفرتاش ،التورك دائما حيث ذكر أن مذهب مالك يف كيفية اجللوس للتشهد هو 6/13-1 هـ4126للطباعة والنشر. 
والتورك يف األخري حلديث أيب محيد الساعدي يف صحيح البخاري وهو صريح يف الفرق بني  ،االفرتاش يف األول :ومذهب الشافعي

 .. وهذا مبني فوجب محل ذلك اجململ عليه..التشهدين
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 ثالثا/ التعليق:
، سواء احتد السبب أم اختلف، (1)ذهب أكثر العلماء إىل أنه مىت اختلف احلكم فال محل مطلقا

فيكون احلمل حينئذ محال بال دليل، وال فائدة، وذلك  ،وذلك لعدم وجود منافاة بني املطلق واملقيد
: )إذا ورد مطلق ومقيد، فال خيلو إما أن خيتلف حكمهما -رمحه اهلل تعاىل–، قال اإلمام اآلمدي (2)ممنوع

.. سواء احتد سببهما .أو ال خيتلف فإن اختلف حكمهما فال خالف يف امتناع محل أحدمها على اآلخر
ففي هذه احلالة، اليت محل فيها اإلمام النووي املطلق على  ،(3)اة يف اجلمع بينهما(أو اختلف لعدم املناف

ألن احلكم يف املطلق وجوب الغسل، يف حالة وجدان املاء والقدرة على  ،املقيد، قد اختلف احلكم
السبب فنظرا إىل أن  ،ويف املقيد وجوب املسح يف حالة فقدانه، أو عدم القدرة على استعماله ،استعماله

 ،إال أنه خيتلف باعتبار حالته، وهذا هو الصحيح ،وإن احتد يف حد ذاته ؛ وهو القيام إىل الصالة وإرادهتا
حبيث يرتتب على عدم احلمل التعارض والتعدد  ،ألن شرط محل أحدمها على اآلخر إمنا هو احتاد احلكم

رمحه اهلل –نسب إىل اإلمام مـالك  وقد .وهذا ينتفي مع اختالف احلكمني ،اللذان مها على خالف األصل
القول حبمل املطلق على املقيد يف هذه احلالة ألنه قال: )عجبت من رجل عظيم من أهل العراق  –تعاىل

"إنه حيمل ذلك على آية القطع" فقال: )وأين هو من آية  :يقول: إن التيمم إىل الكوعني(! فقيل له
ألنه حيتمل أن يريد  ،قال بأن هذا التأويل غري سليم –تعاىل رمحه اهلل–الوضوء(؟. إال أن اإلمام الباجي 

محله عليه بقياس يقتضي ذلك وعلة جامعة بينهما؛ واخلالف يف محل املطلق على املقيد مبقتضى اللغة دون 
أن ظاهر إطالق العلماء هذه احلالة  –رمحه اهلل تعاىل–. وقد أشار اإلمام الزركشي (4)دليل جيمع بينهما

وميكن أن  .(5)مث أشار إىل أن ابن العريب جعله من موضع اخلالف ،أنه ال خالف فيه بينهميدل على 

                                                 

(
1
إحكام الفصول يف أحكام الفصول. حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد اجمليد تركي. دار الغرب اإلسالمي  ،الوليد وأبالباجي،  :انظر  ( 
أبو اخلطاب، حمفوظ بن أمحد بن احلسن، التمهيد يف أصول الفقه، حتقيق د. مفيد حممد أبو  ،1/282 هـ4141 2هـ، ط/4161 ،4ط/

حتقيق عبد اجمليد الرتكي. دار الغرب  ، شرح اللمع،إسحاق إبراهيم الشريازي وأب الشريازي، ،2/171 هـ4166دار املدين جدة  4عمشة. ط/
ابن قدامة، حممد بن عبد اهلل، روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب  ،1/417 لبنان –بريوت  4161 4اإلسالمي. ط/

 ،2/121 اعيل. مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية. القاهرةاإلمام أمحد بن حنبل، ومعها مزهة اخلاطر العاطر. حتقيق د. حممد بكر إمس
الشوكاين، حممد بن علي، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حتقيق أيب مصعب حممد سعيد البدري .  ،3/311شرح الكوكب املنري 

 القواعد عباس بن علي الدين عالء احلسن م،اللحا ابن ،122ص ،هـ. و ط دار املعرفة بريوت  لبنان 4142مؤسسة الكتب الثقافية  4ط/
 هـ4163 لبنان – بريوت العلمية الكتب دار 4/ ط. الفقي حامد حممد الشيخ حتقيق الفرعية، األحكام من هبا يتعلق وما األصولية والفوائد

 .282ص
(
2
 .2/244انظر شرح خمتصر الروضة   ( 

(
3
اآلمدي، علي بن أيب علي، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق عبد الرزاق العفيفي ، تصحيح الشيخ عبد اهلل بن غديان وعلي احلمد   ( 

 .بتصرف 3/4 هـ4311مؤسسة النور  4الصاحلي . ط/
(
4
 .1/282انظر إحكام الفصول   ( 

(
5
 .1/14انظر البحر احمليط   ( 
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أو قياس، ( 1)يكون اإلمام النووي قد قال باحلمل يف هذه احلالة، لدليل يدل على هذا احلمل من حديث
ك حتكم حمض أن ذل –رمحه اهلل تعاىل  –أما جمرد احلمل من غري دليل فقد قال يف ذلك اإلمام الغزايل 

 .(2)خيالف وضع اللغة، ألن أحدمها ال يتعرض لآلخر، فكيف يرفع اإلطالق الذي فيه
وفيه والمبين والبيان.  (3)في المجمل لإلمام النووي األقوال األصولية :طلب الثانيالم

 مطلبان.

 وفيه مسألتان.المجمل.  :المطلب األول

 حكم المجمل: :المسألة األولى
بل يتوقف فيه إىل أن يرد ما يبينه، واإلمام النووي  ،ال يعمل به أمجعوا على أن اجململأن العلماء اعلم 

 :حيث صرح بذلك يف مواضع كثرية من كتبه، ومن ذلك قوله ،أحد هؤالء العلماء –رمحه اهلل تعاىل–
 .(4)((...وإن كان جممال فيتوقف فيه إىل البيان))

                                                 

(
1
؛ ضربة للوجه،  قال: ))التيمم ضربتان صلى اهلل عليه وسلمهلل رضي اهلل تعاىل عنهم أن الرسول كحديث ابن عمر وجابر بن عبد ا   ( 

هـ 4391لبنان .  –احلاكم، أبو عبد اهلل النسيابوري، املستدرك على الصحيحني، ط دار الفكر بريوت وضربة لليدين إىل املرفقني(( أخرجه 
، وصحح إسناد جابر بن عبد اهلل عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، وسكت عن إسناد ابن عمر، إال أنه يرى صحة وقفه على ابن 1/288

 –لبنان . و ط مكتبة دار الباز مبكة  –البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي، السنن الكربى، ط دار الفكر . بريوت عمر، وكذا أخرجه 
عن طريق نافع عن ابن عمر وقال: رواه علي بن ظبيان بن عبيد اهلل عن ابن  1/227 عبد اهلل عبد القادر عطابتحقيق  4141السعودية . 

عمر فرفعه، وهو خطأ، والصواب هبذا اللفظ عن ابن عمر موقوف، وقال يف مكان آخر: والصحيح رواية معمر وغريه عن الزهري عن سامل 
 ح موقوفا ال مرفوعا واهلل أعلم.عن ابن عمر من فعله، وعلى هذا فاحلديث صحي

(
2
الغزايل، حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد، املستصفى من علم األصول. تقدمي وضبط وتعليق الشيخ إبراهيم حممد رمضان. انظر   ( 

 .2/213 )بريوت، دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، دت(
ويف  .بفتح امليم الثانية اسم مفعول من أمجل الشيء إمجاال، أي مجعه من غري تفصيل، ويأيت مبعىن عظم اخللق والطول اجململ  ( 3)

ال االصطالح: له تعريفات كثرية عند العلماء فقيل هو: ما يعقل معناه من لفظه عند مساعه ويفتقر يف معرفة املراد إىل غريه، وقيل: هو ما 
وقيل غري ذلك.  ،وقيل: هو اللفظ الصاحل ألحد معنيني الذي ال يتعني معناه ال بوضع اللغة وال يف عرف االستعمال ،عىنيستقل بإفادة امل

 هـ4144لبنان . -دار اجليل بريوت 4ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة حتقيق عبد السالم حممد هارون . ط/أنظر: 
الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب، القاموس احمليط. حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة. بإشراف ، 6، املصباح املنري ص 4/114

اجلويين إمام احلرمني، عبد ، 4/111، شرح اللمع 4266ص  هـ4146لبنان.  –مؤسسة الرسالة بريوت  1حممد نعيم العرقسوسي. ط/
 هـ4141لبنان .  –دار الكتب العلمية بريوت  4صالح بن حممد بن عويضة . ط/ امللك بن عبد اهلل، الربهان يف أصول الفقه، تعليق

، 4/246 هـ4361لبنان  –السبكيني، تقي الدين وتاج الدين، اإلهباج يف شرح املنهاج، ط/ا دار الكتب العلمية بريوت ، 4/214
 هـ4141لبنان.  –لكتب العلمية بريوت دار ا 4السرخسي، حممد بن أمحد، أصول السرخسي، حتقيق أيب الوفاء األفغاين. ط/

 4حممد املختار بن الشيخ حممد األمني الشنقيطي. ط/ .ابن جزي، حممد بن أمحد، تقريب الوصول إىل علم األصول، حتقيق د 4/461 
 .462ص هـ4141مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ومكتبة العلم جبدة . 

 .2/291اجملموع   ( 4)
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: )) إن اهلل تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وسلمصلى اهلل عليه هل قوله  :المسألة الثانية
 مجمل أو ال؟ ( 1)وما استكرهوا عليه((

 أوال/ صورة المسألة وبيان محل النزاع:
هذه العبارة وأمثاهلا، قد وقع النفي فيها على الذوات اليت نراها حسا، حيث نرى اخلطأ واقعا يف األمة، 

ميكن أن يقع خالفه، فال بد من تقدير مضمر، يستقيم معه  وكذا النسيان واالستكراه، وكالم الشارع ال
الكالم، فهل يكون مثل هذه العبارة جممال حبيث يتوقف يف تعيني املراد به إىل البيان، أو أنه عام قابل 

 للتخصيص، أو أن املراد منه ظاهر معلوم حسب السياق واستعمال العرف؟ هذا هو حمل اخلالف.
 ي:ثانيا/ رأي اإلمام النوو 

أن هلذا احلديث احتمالني: إما أنه جممل يتوقف يف تعيني  –رمحه اهلل تعاىل  –ذكر اإلمام النووي 
املراد منه إىل ورود املبني، أو أنه عام قابل للتخصيص وإخراج بعض أفراده منه، مث صحح األخري، فقال يف 

ما استكرهوا عليه((، على عدم الرد على من استدل حبديث ))إن اهلل جتاوز عن أميت اخلطأ والنسيان و 
 :واجلواب عن احلديث الذي احتجوا بهوجوب إعادة الصالة على من نسي املاء يف رحله وصلى قال: ))

توقف  ،هل هو جممل أم عام ؟ فإن قلنا جممل ،أن أصحابنا وغريهم من أهل األصول اختلفوا فيه
فقد خص منه غرامات  ،وإن قلنا هو عام وهو األصح .فال حجة هلم فيه ،االحتجاج به على بيان املراد

 .(2)..((.املتلفات
 ثالثا/ من وافقه:

، وقيل هو مذهب (3)وافق اإلمام النووي على القول بأن مثل هذه العبارة عام ؛ بعض الشافعية
 .(6)وبعض املالكية( 5)وبه قال أكثر احلنابلة ،(4)الشافعي

                                                 

هذا احلديث ذكر اإلمام النووي أنه حسن، فقال بعد أن أورده: )حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي بإسناد حسن( انظر اجملموع   ( 1)
ابن ماجة، حممد بن يزيد، سنن ابن ماجة، حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي . ط دار إحياء الكتب . وانظر ختريج احلديث يف: 2/293

... وقال: صحح على  ، بلفظ: جتاوز اهلل عن أميت2/491، املستدرك 1/316، السنن الكربى للبيهقي 2613م ، برق4/619 العربية
. حتقيق شعيب صحيح ابن حبانشرط الشيخني. ووافقه الذهيب، وكذا صححه ابن حبان ينظر: ابن حبان، أبو حامت حممد البسيت التميمي، 

 .1249، رقم احلديث 262ص 46ـ( جه4141، 2األرنؤوط. )بريوت، مؤسسة الرسالة، ط
 .291-2/293اجملموع   ( 2)
(
3
 .4/213البحر احمليط  ،1/331شرح اللمع  :انظر  ( 

(
4
وتعقب من قبل بعض العلماء أنه ال دليل على نسبة  ،4/212وانظر يف البحر احمليط  ،1/248نسبه إليه اإلمام السرخسي يف أصوله   ( 

 .إال أنه قال به بعض الشافعية ،هذا القول إىل اإلمام الشافعي
(
5
 ،2/111 هـ4146 2أبو يعلى، حممد بن احلسني الفراء، العدة يف أصول الفقه، حتقيق د. أمحد بن علي سري املباركي. ط/انظر:   ( 

 .232-2/231التمهيد 
(
6
 .3/117انظر شرح الكوكب املنري  .نسبه إليهم يف شرح الكوكب ومل أجده فيما اطلعت عليه من كتبهم  ( 
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 رابعا/ من خالفه:
اإلمام النووي ومن وافقه، مجـع من العلماء حيث ذهبوا إىل أن مـثل هذه العـبارة خـالف ما ذهب إليه 

فمنهم من ذهب إىل أنه جممل يتوقف يف تعيني املـراد هبا إىل دليل خـارج، وهو ظـاهر كالم  ،ليست بعام
ر من عـرف ، ومنهـم مـن ذهب إىل أن املراد منها ظاهـ(3)والكـرخي( 2)وبه قـال ابن احلاجب ،(1)اآلمدي

فـإن  ،االستعمال قـبل الشرع فإن عـرف االستعمال يقتضي نفـي كل تبعات اخلـطأ والنسيان واالستكراه
وما تعلق هبا من  ،عـقل منه رفع أحكام تلك اجلناية ،رفعت عنك جنايتك :السيد لو قال لعبده

، وبـه (8)، وهو مذهب احلنفية(7)ينوابن السمعا ،(6)والغزايل ( 5)وهذا اختيار الشيخ أيب إسحاق ،(4)التبعات
 .(9)قال بعض احلنابلة

  خامسا/ التعليق:
وبالتأمل فيها جند أن اخلالف بني  ،وما استدل به لكل قول ،هذه هي األقوال الواردة يف املسألة

من  ،وذلك التفاق الفريقني على تقدير كل ما يصلح للتقدير ،والقائلني بأنه ظاهر لفظي ،القائلني بالعموم
وأروش  ،والتفاقهم على إخراج ما أخرجه الدليل من ضمان املتلفات ،ومجيع التبعات ،والغرامات ،املؤاخذة
يقدرون كلمة )حكم( مضافا إىل اخلطأ احمللى  ،فاخلالف إذا يف التسمية فالذين قالوا بأنه عام ،اجلنايات

يقولون بأن املراد  ،ني أن القائلني بأنه ظاهريف ح ،باأللف والالم اليت لالستغراق، وجيعلون املقدر كامللفوظ
رفعت عنك جنايتك ؛ يقتضي نفي كل ما يتعلق  :ألن السيد إذا قال لعبده ،مبثل هذا ظاهر ومعقول

                                                 

(
1
 .2/241 لآلمدي انظر اإلحكام  ( 

(
2
دار الكتب العلمية بريوت  2ابن احلاجب، خمتصر منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، مطبوع مع شرح العضد ط/انظر   ( 
 .122-1/81 هـ4163لبنان .  –

(
3
عالمة حممد أمني، تيسري التحرير على كتاب التحرير البن اهلمام، )بريوت، درا الكتب أمري بادشاه، ال ،4/211انظر البحر احمليط   ( 

 .1/242العلمية دت(
(
4
 .1/422انظر شرح اللمع   ( 

(
5
السبكي، تاج الدين، مجع اجلوامع، مطبوع مع شرحه وحاشية البناين عليه . ط دار إحياء وانظر أيضا  ،1/331انظر شرح اللمع   ( 

 .1/422 ة البايب احلليب مبصرالكتب العربي
(
6
 .123-2/122و  1/288انظر املستصفى   ( 

(
7
ابن السمعاين، أبو املظفر منصور بن حممد، قواطع األدلة يف أصول الفقه. حتقيق د. عبد اهلل بن احلافظ احلكمي، ود. علي بن عباس   ( 

 .2/122 هـ(1418، 1احلكمي. )ط
(
8
األنصاري، عبد العلي حممد بن نظام، فواتح الرمحوت . شرح مسلم الثبوب، مطبوع مع املستصفى  ،1/248أصول السرخسي  :انظر  ( 

 .427-1/422 لبنان –للغزايل، دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع . بريوت 
(
9
-11ص  احلنبلي. ط دار الكتاب العريب مجع أمحد بن حممد ،املسودة يف أصول الفقهآل تيمية،  ،3/128شرح الكوكب املنري  :انظر  ( 
14. 
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فبان بذلك أن  ،وال يسمونه عاما لعدم وجود اللفظ فيه ،(1)جبنايته من التبعات والغرامات والعقوبات
فتمسكوا  ،أما الذين قالوا بأنه جممل .قيقة واملضمون، فكان نزاعا لفظيااخلالف بينهم يف التسمية ال يف احل

وذلك بتقدير  ،فيجب أن تقدر بقدرها ،وهو عدم اإلضمار، وأن الضرورة هي اليت أدت إليه ،باألصل
وال خيفى أن هذا يؤدي إىل إمهال دليل  ،ويتوقف يف تعيينه إىل دليل خارجي ،بعض من هذه املضمرات

وبذلك ميكن أن يعترب هذا القول  ،لتوقف فيه، وهذا خمالف لقصد الشارع من إيراد األدلةالشارع با
 .واهلل تعـاىل أعلم .مرجوحا

 وفيه ثالث مسائل. .(3)والبيان ( 2)آرؤه في المبين :المطلب الثاني

 :(4)حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة :المسألة األولى
 أوال/ صورة المسألة:

مث ال يبني هلم يف غد كيف يصلون وحنوه، أو  ،صلوا غدا :املسالة؛ أن يقول الشارع مثالصورة هذه 
فهل  ،(5)؟أس احلول كم يؤدون وإىل من يؤدونمث ال يبني هلم عند ر  ،آتوا الزكاة عند رأس كل حول :يقول

 ،صورة املسألة جيوز ذلك أو ال جيوز أن يأيت وقت الوجوب إال وقد بينه مبا ميكنهم االمتثال ؟ هذه هي
واملراد بالتأخري هنا؛ تأخريه إىل الوقت الذي ال يتمكن املكلف من املعرفة مبا تضمنه اخلطاب، وال يتمكن 

 .(6)من فعل ما تضمنه يف الوقت الذي كلف فعله فيه
 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:

فقال يف  ،جة غري جائزإىل أن تأخري البيان عن وقت احلا –رمحه اهلل تعاىل  –ذهب اإلمام النووي 
قال له بعد أن بني كيفية صيام الدهر:  صلى اهلل عليه وسلمأن النيب  ،حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص

صلى اهلل (( أن هذا خاص بعبداهلل وأن تقديره: ال أفضل من هذا يف حقك، ألنه ))ال أفضل من ذلك

                                                 

(
1
 .1/423انظر شرح اللمع   ( 

وهو ما يفهم منه عنداإلطالق معىن معني من  :فعكسها يف املبني ،فما تقدم للمجمل من تعريفات ،املبني بفتح الياء يف مقابلة اجململ  ( 2)
 .3/131انظر شرح الكوكب املنري  .نص أو ظهور بالوضع أو بالبيان

وقيل هو إخراج الشيء من اإلشكال  ،، فقيل هو الدليل: وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إىل علم أو ظناختلف يف تعريف البيان  ( 3)
 .414مذكرة يف أصول الفقه ص  :انظر .إىل الوضوح وقيل غري ذلك

أن التعبري باحلاجة غري مستحسن، ألنه يليق مبذهب املعتزلة  –محهما اهلل تعاىلر –ذكر اإلمام الزركشي نقال عن األستاذ أيب إسحاق   ( 4)
القائلني بأن املؤمنني يف حاجة إىل التكليف، وأن التعبري الصحيح هو أن يقال: تأخري البيان عن وقت وجوب الفعل باخلطاب، مث أعقبه 

 .4/12، الربهان 1/461ليفي. كما قال إمام احلرمني. انظر: البحر احمليط بقوله: وهي مشاحة لفظية ألن املعين باحلاجة؛ توجه اخلطاب التك
(
5
 .412-3/411شرح الكوكب املنري  ،2/288شرح خمتصر الروصة  :انظر  ( 

(
6
 –دار الكتب العلمية بريوت  أبو احلسني البصري، حممد بن عي بن الطيب، املعتمد يف أصول الفقه، تقدمي الشيخ خليل امليس. :انظر  ( 

 .1/127البحر احمليط  ،1/311 لبنان
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 ،مل ينه غريه عن تتابع الصيام يوم ويوم، فلو كان أفضل يف حق كل الناس ألرشده إليه وبينه له عليه وسلم
 .(1)فإن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز واهلل تعاىل أعلم

 ثالثا/ من وافقه:
م جواز تأخري البيان عن وقت احلاجة والعمل ؛ هو ما اتفق عليه العلماء، قال ابن القول بعد

ال خالف بني األمة أنه ال جيوز تأخري البيان عن وقت احلاجة إىل الفعل ) :-رمحه اهلل تعاىل  –السمعاين 
: -رمحه اهلل تعاىل  –وقال الصفي اهلندي  ،(2)(وال اختالف أيضا أنه جيوز تأخري البيان إىل وقت الفعل

 .(3)وهي وقت العمل( ،)اتفق الكل على أنه ال جيوز تأخري بيان اخلطاب عن وقت احلاجة
 رابعا/ من خالفه:

لقد نسب جل من تعرض هلذه املسألة القول باجلواز إىل الذين جيوزون تكليف ما ال يطاق جاء يف 
إال أن هؤالء  ،(4)أجاز تكليف احملال(من  –تأخري البيان عن وقت احلاجة  -شرح الكوكب: )وجوزه 

: )ال خالف –رمحه اهلل تعاىل  –يوافقون اجلمهور على عدم وقوع شيء من ذلك قال أبو الوليد الباجي 
وقال الشيخ حممد األمـني  ،(5)بني األمة أنه مل يرد يف الشرع تأخري البيان عن وقت احلاجة إىل تنفيذ الفعل(

 عند شرحه لقول صاحب املراقي: –رمحه اهلل تعاىل –الشنقيطـي 
 * وقـوعه عنـد اجمليز مـا حصـل تـأخر البيـان عن وقت العمـل

مل يؤخر بيانا عن وقت احلاجة إليه سواء كان املبني بالفتح ظاهرا  صلى اهلل عليه وسلم)يعين أن النيب 
يف غري املراد أو جممال حىت على قول من قال جبواز تأخري البيان عن وقت احلاجة إليه، واحلق أنه مل جيز ومل 

 وعدم وقوعه دليل على عدم جوازه واهلل تعاىل أعلم. .(6)يقع(
اعرتاضا يوهم بوقوع تأخري البيان يف  –رمحه اهلل تعاىل–ي وقد أورد الشيخ حممد األمني الشنقيط

صلى اهلل عليه الشرع مث أجاب عنه فقال: )فإن قيل: قد وقع يف صبح ليلة اإلسراء فإن جربيل مل يبني للنيب 
فاجلواب ؛ أن الصبح مل جتب ألن أول الواجب بعد  .كيفية الصالة وأوقاهتا إال من وقت الظهر  وسلم

صلى اهلل عليه أما صالة الصبح ليلة اإلسراء فلم جتب ألهنا لو وجبت لوجب قضاؤها وهو  ،فرضها الظهر
                                                 

 .1/213-1شرح صحيح مسلم   ( 1)
(
2
 .1/211قواطع األدلة   ( 

(
3
سعد بن  صفي الدين اهلندي، حممد بن الرحيم األرموي، هناية الوصول يف دراية األصول، حتقيق د. صاحل بن سليمان اليوسف ود.  ( 

املعتمد  ،1/473شرح اللمع  :وانظر .1/1814 هـ 4149السعودية.  –مكتبة نزار مصطفى الباز . مكة املكرمة  2سامل السويح. ط/
 .2/37روضة الناظر  ،1/338نثر الورود  ،1/321إحكام الفصول  ،2/212التمهيد  ،2/81فواتح الرمحوت  ،1/311

(
4
 )  3/412. 

(
5
 .1/321إحكام الفصول   ( 

(
6
الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار، نثر الورود على مراقي السعود، حتقيق وإكمال تلميذه. د. حممد ولد سيدي ولد حبيب   ( 

 .1/338 هـ4141 4الشنقيطي. الناشر: حممد حممود اخلضر القاضي. توزيع دار املنارة للنشر والتوزيع. ط/
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وعدم وجوهبا حيتمل أن يكون أصل الوجوب معلقا على البيان والواجب  ،مل يصلها أداء وال قضاء وسلم
 .(1)أو أنه أوحي إليه أن أول واجب الظهر( ،املعلق ال جيب حىت يوجد املعلق عليه

 حكم تأخير البيان إلى وقت الحاجة: :الثانيةالمسألة 
 :أوال/ صورة المسألة

من الشارع كمية  ،واضحا مبينا ،اعلم أن من شروط ا لتكليف ؛ كون الشيء املكلف به معروفا
وإذا كان األمر كذلك فهل جيوز أن يتأخر  ،ليتمكن املكلف من االمتثال به على الوجه املطلوب ،وكيفية

ويتأخر بيان كيفية الصوم  ،البيان إىل جميء وقت االمتثال والعمل، كأن يقول الشارع صوموا شهر رمضان
 .إىل هناية شهر شعبان، أو ال بد أن يأيت بيانه متصال به وقت األمر به؟ هذا هو حمل النزاع

 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:
القول جبواز تأخري  البيان من وقت اخلطاب إىل وقت  –رمحه اهلل تعاىل  –النووي صحح اإلمام 

على إسقاط الدية عمن  فقال يف ذلك عند اجلواب على من استدل حبديث أسامة بن زيد ،العمل مطلقا
ن إيف هذا اجملال ال جيعله مسلما: قتل شخصا يف وقت احلرب وقد أظهر كلمة التوحيد ظانا أن إظهاره هلا 

وجياب عن عدم ذكر الكفارة بأهنا الدية تسقط عنه ألهنا مل تذكر يف احلديث فلو وجبت لذكرت: ))
ليست على الفور بل هي على الرتاخي، وتأخري البيان إىل وقت احلاجة جائز على املذهب الصحيح عند 

 .(2)((أهل األصول
 ثالثا/ من وافقه:

اختاره اإلمام النووي من كون تأخري البيان إىل وقت احلاجة جائزا مطلقا ؛ هو مذهب إن ما 
 .(3)اجلمهور

 رابعا/ من خالفه:

                                                 

(
1
 اآليات وختريج اجلوامع، ضبط مجع على احمللي شرح على البينات اآليات قاسم، بن لعبادي، أمحداوانظر  ،331-1/338نثر الورود   ( 

 .3/121 لبنان –بريوت هـ4141 العلمية الكتب دار 4/ط.  عمريات زكريا الشيخ واألحاديث
 .2/219-4شرح صحيح مسلم   ( 2)
(
3
عندهم إال أن احلنفية يعنون بالبيان يف هذا اجملال بيان التفسري أي بيان اجململ واملشرتك، لكونه بيانا تاما، وأما العموم فال إشكال فيه   ( 

البخاري، عبد العزيز بن أمحد، كشف األسرار عن أصول فخر ، 1/28انظر: أصول السرخسي  .ألهنم يرون قطعيته يف الداللة على أفراده
، تيسري التحرير 3/217 هـ4144لبنان .  –دار الكتاب العريب بريوت  4م البزدوي، حتقيق حممد املعتصم باهلل البغدادي . ط/ اإلسال

 ،1/473، شرح اللمع 1/331، نثر الورود 121، تقريب الوصول ص 1/321، إحكام الفصول 2/81، فواتح الرمحوت 3/174
عبد الرحيم بن احلسن، هناية السول يف شرح منهاج األصول، ومعه حواشيه املفيدة سلم األسنوي، ، 1/211، املستصفى 1/42الربهان 

-2/212، التمهيد 3/721العدة  ،1/128، البحر احمليط 1/1814، هناية الوصول 2/131 الوصول لشرح هناية السول. عامل الكتب
 .3/413، شرح الكوكب املنري 2/288، شرح خمتصر الروضة 2/37، روضة الناظر 211
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فريق منع تأخري البيان إىل وقت احلاجة  ،انقسم املخالفون للجمهور يف هذه املسألة إىل فريقني
وأبو  ،(2)وبعض الشافعية، منهم أبو إسحاق املروزي ،(1)وبه قال بعض املالكية كأيب بكر األهبري ،مطلقا

ومنهم أبو بكر بن عبد  (4)وهو رواية ثانية عن اإلمام أمحد اختارها بعض أصحابه ،(3)حامد املروزي
 .(8)وهو مذهب أهل الظاهر ،(7)وبعض احلنفية ،(6)وهو قول املعتزلة (5)العزيز

 خامسا/ التعليق:
جند أن قول اجلمهور ومنهم اإلمام النووي بأن تأخري  ،من أقوال فبعد عرض املسألة وما ورد فيها

وأن  ،البيان إىل وقت احلاجة إىل العمل هو الذي تؤيده األدلة من النقل والوقوع الذي هو دليل اجلواز
 .القول جبوازه ليس مبحال وال يؤدي إىل احملال فكان قوال راجحا واهلل تعاىل أعلم

 وقوع البيان بالفعل: :المسألة الثالثة
 أوال/ صورة المسألة:

وقد اتفق العلماء على أن البيان  ،وله طرق حيصل هبا ،البيان هو إيضاح اجململ، وإزالة املشكل
)"وحيصل" البيان "بقول" بال نزاع بني  :(9). جاء يف شرح الكوكبصلى اهلل عليه وسلمحاصل بقول النيب 

(. واختلفوا يف حصوله بالفعل فإذا  صلى اهلل عليه وسلمأو من رسوله  والقول إما من اهلل تعاىل ،العلماء

                                                 

(
1
هـ، له مؤلفات منها: شرح 281هو حممد بن عبد اهلل بن حممد بن صاحل أبو بكر األهبري، احملدث املقرئ الفقيه األصويل، ولد سنة   ( 

النشرات اإلسالمية  2ط/ الوافي بالوفيات،خليل بن أيبك، الصفدي،  انظر: هـ.371خمتصر ابن احلكم، كتاب يف أصول الفقه، تويف سنة 
 .1/321. وانظر نسبة القول إليه يف إحكام الفصول 3/328 هـ1381هللموت ريرت دار النشر فرانز شتاينر بفيسبادن. 

(
2
تفقه  ،تنتهي طريقة العراقيني واخلراسانيني من الشافعيةإمام مجاهري الشافعية وشيخ املذهب وإليه  ،املروزي الشافغي هو إبراهيم ين أمحد  ( 

النووي، حيىي بن شرف، انظر  .هـ342سنة  –رمحه اهلل تعاىل  –تويف  ،وصنف يف األصول ،شرح خمتصر املزين ،على أيب العباس بن سريج
 .2/427 هـ4146لبنان  –دار الفكر بريوت  4هتذيب األمساء واللغات، شراف مكتب البحوث والدراسات، ط/ 

(
3
سنة  –رمحه اهلل تعاىل  –تويف  .وشرح خمتصر املزين ،بن عامر املروزي الشافعي من مصنفاته اجلامع يف املذهب هو أمحد بن بشري  ( 

 هـ1427لبنان.  –دار الكتب العلمية بريوت  1حتقيق كمال يوسف احلوت. ط/ ،األسنوي، عبد الرحيم، طبقات الشافعية :انظر .هـ322
2/111. 

(
4
  .171املسودة ص  ،3/413شرح الكوكب املنري  ،2/211التمهيد  :انظر   ( 

(
5
وتتلمذ عليه أبو إسحاق  ،وموسى بن هارون ،أخذ العلم عن حممد بن عثمان ،احلنبلي ،بن جعفر بن يزداد هو أبو بكر بن عبد العزيز  ( 

سنة  –رمحه اهلل تعاىل  –تويف  .كتاب القولني وغريمها  ،اخلالف مع الشافعي :له مصنفات عدة منها .وأبو احلسن التميمي وغريمها ،بن شاقال
 .2/111 ، دت(دار املعرفة وت،)بري  .طبقات الحنابلةالقاضي أبو يعلى، حممد الفراء، انظر  .هـ323
(
6
 طبعة وزارة الثقافة املصرية بإشراف د/ طه حسني القاضي عبد اجلبار اهلمذاين، املغين يف أبواب التوحيد والعدل، ،1/311انظر املعتمد   ( 
17/21. 

(
7
 .3/174تيسري التحرير   ( 

(
8
 .171املسودة ص  ،1/71انظر اإلحكام البن حزم   ( 

(
9
 )  3/441. 
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مث يفعل الرسول فعال يصلح أن يكون  صلى اهلل عليه وسلمورد لفظ جممل من اهلل تعاىل أو من الرسول 
 فهل يعترب ذلك الفعل بيانا أو ال؟ ،بيانا لذلك اجململ

 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:
بل قال إن الفعل أوضح يف  ،أن البيان حيصل بالفعل كالقول –محه اهلل تعاىل ر  –يرى اإلمام النووي 

كما قدمناه، وإمنا    ،املستحب تطهري األعضاء كلها ثالثا ثالثاالبيان وآكد وأقوى من  القول فقال: ))
يف بعض األوقات بيانا للجواز، كما توضأ  مرة مرة يف بعض  صلى اهلل عليه وسلمكانت خمالفتها من النيب 

ألن البيان واجب عليه، فإن قيل: البيان  ،األوقات بيانا للجواز، وكان يف ذلك الوقت أفضل يف حقه
      .(1)حيصل بالقول، فاجلواب: أنه أوقع بالفعل يف النفوس وأبعد من التأويل واهلل أعلم((

صلى عرتض على القول بأن غسل الوضوء ثالثا هو األفضل بفعل النيب وقال يف اجلواب على من ا
.. أنه قصد البيان، وهو واجب عليه .فاجلوابحيث ترك التكرار يف بعض األوقات قال: )) اهلل عليه وسلم

  .(2)فثوابه فيه أكثر، وكان البيان بالفعل آكد وأقوى يف النفوس وأوضح من القـول((
حتت البيان الفعلي؛ وهو البيان باإلشارة، حيث بني أنه جيوز اعتماد  كما ذكر نوعا آخر يندرج

،... (3)(())الشهر هكذا وهكذا :صلى اهلل عليه وسلمقوله اإلشارة إذا كانت مفهمة يف البيان فقال: ))
 .(4)((ويف هذا احلديث جواز اعتماد اإلشارة املفهمة يف مثل هذا

 ثانيا/ من وافقه:
 إىل أن البيان حيصل بالفعل كحصوله بالقول كما قال اإلمام النووي. ،(5)ذهب مجهور العلماء
 رابعا/ من خالفه:

وبعض احلنفية ومنهم  ،(6)كأيب إسحاق املروزي  ،خالف يف وقوع البيان بالفعل بعض الشافعية
 .(1)وقد اعترب بعض العلماء هذا القول شاذا ،حيث ذهبوا إىل عدم جواز وقوع البيان بالفعل ،(7)الكرخي

                                                 

 .1/441-3شرح صحيح مسلم   ( 1)
 .4/166اجملموع   ( 2)
دار  6مسلم، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، مطبوع مع شرح النووي، حتقيق الشيخ خليل مأمون شيحا. ط/انظر  .أخرجه مسلم  ( 3)

 ، كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية...2161. رقم: 1/494 هـ4126املعرفة للطباعة والنشر. 
 .1/494-1شرح صحيح مسلم   ( 4)
(
5
القرايف، أمحد بن إدريس ، 1/321، إحكام الفصول 3/171، تيسري التحرير 2/82، فواتح الرمحوت 2/22انظر: أصول السرخسي   ( 

الفكر. مكتبة الكليات األزهرية ودار  4الصنهاجي، شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ط/
، التمهيد /3، العدة 1/18، البحر احمليط 1/1872، هناية الوصول 2/127، هناية السول 1/472، شرح اللمع 281ص  هـ4393

 .3/442، شرح الكوكب املنري 2/271، شـرح خمتصر الروضة 2/282
(
6
 .247ص  هـ(4166الشريازي،  الشيخ أيب إسحاق، التبصرة، حتقيق د/ حممد حسن هيتو . )دار الفكر دط،   ( 

(
7
 .2/82فواتح الرمحوت  ،3/171تيسري التحرير  ،2/27انظر: أصول السرخسي   ( 



                                        والتعارض ودفعه  المطلق والمقيد والمجمل والمبيناألقوال األصولية لإلمام النووي في مباحث  

 

13 

 خامسا/ التعليق:
املتأمل يف هذه املسألة يرى بوضوح أن ما ذكره اجلمهور من جواز البيان بالفعل هو القول الذي 

لذا قال اإلمام  ،وأن ما استند إليه املانعون قد أبطله اجلمهور ،يستند إىل الدليل  القوي من املنقول واملعقول
)وال وجه هلذا اخلالف فإن  :بعد أن أورد األقوال يف املسألة وأدلة اجلمهور –رمحه اهلل تعاىل  –اين الشوك
.. ومل يكن ملن منع من ذلك متمسك ال من شرع وال .بني الصالة واحلج بأفعاله صلى اهلل عليه وسلمالنيب 

 وبذلك يرتجح قوهلم واهلل تعاىل أعلم. .(2)بل جمرد جمادالت ليست من األدلة يف شيء( ،من عقل
 .س مسائلوفيه توطئة ومخفي المفاهيم.  : األقوال األصوليةطلب الثالثالم
 التوطئة:

أن مفهوم املخالفة حجة شرعية تبىن عليه األحكام، وقد بني  –رمحه اهلل تعاىل–ذكر اإلمام النووي 
منه وهو املنطوق، فإن عارضه؛ فإنه ال يلتفت إليه أن حجيته واعتباره مشروط بأن ال يعارضه ما هو أقوى 

بل يلغى ويقدم عليه املنطوق، وأال يكون القيد املذكور فيه قد خرج خمرج الغالب، فإن كان   ،وال يعترب
. (3)((حنن نقول باملفهوم، ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على املفهومكذلك، مل يعترب مفهومه، فقال: ))

كاذبا فهو كما   ))من حلف على ميني مبلة غري ملة اإلسالم :صلى اهلل عليه وسلمقوله وأما وقال أيضا: ))
))كاذبا(( ففيه بيان لِِغَلظ حترمي هذا احلِلف. وقوله: ، (5): ))كاذبا متعمدا((ويف الرواية األخرى، (4)قال((

واالحرتاز من احللف هبا صادقا، ألنه ال ينفك احلالف هبا عن كونه كاذبا، وذلك ألنه  ليس املراد به التقييد
ال بد أن يكون معظما ملا حلف به، فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب يف ذلك، وإن كان غري 

كاذبا احللف به، وإذا علم أنه ال ينفك عن كونه  ب معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب يف الصورة لكونه عظمه
محل التقييد بـ كاذبا على أنه بيان لصورة احلالف، ويكون التقييد خرج على سبب فال يكون له مفهوم 

    ويكون من باب قوله تعاىل:

     [ وقوله تعاىل:442عمران  ]آل   
      

                                                 
(
1
رمحه اهلل تعاىل: )وذهب بعض املتأخرين الشاذين إىل أن البيان ال يقع بالفعل(  وقال صاحب شرح  –قال اإلمام صفي الدين اهلندي   ( 

)وخالف يف ذلك ] يف وقوع البيان بالفعل [ شرذمة قليلون( ويف فواتح الرمحوت: )يصح البيان للمجمل أو غريه بالفعل كالقول أي   :الكوكب
 .2/82فواتح الرمحوت  ،3/442، شرح الكوكب املنري 1/1873انظر: هناية الوصول  .كما يصح بالقول خالفا لشرذمة ال يعتد هبم(

(
2
 .213إرشاد الفحول ص   ( 

 .46/14-9شرح صحيح مسلم   ( 3)
هـ. دار السالم 4149 2البخاري، حممد، صحيح البخاري، طبعة خاصة ملؤسسة احلرمني اخلريية ط/متفق عليبه، واللفظ ملسلم. انظر   ( 4)

-2/362-4، كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف قاتل النفس، صحيح مسلم بشرح النووي 4363، رقم 241ص للنشر والتوزيع الرياض
 ، كتاب اإلميان، باب غلظ حترمي قتل اإلنسان...291، رقم: 363
 .املصدران السابقان  ( 5)
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    :[ وقوله تعاىل414]األنعام 

    [ وقوله تعاىل:23]النساء     
     

       [ 229]البقرة
      وقوله تعاىل:

      [ 33]النور
 . (1)((ونظائره كثرية

ببعض أنواعه دون  –رمحه اهلل تعاىل–مث إن مفهوم املخالفة، أنواع كثرية، ومتفاوتة احتج اإلمام النووي 
بعض، حيث رأى عدم حجيته، وأنا سأتكلم عن رأيه يف حجية هذا املفهوم إمجاال، مث أتبع ذلك باألنواع 

 اليت ال يرى حجيته منه.

 .فهوم المخالفةحجية م :سألة األولىالم
 أوال/ صورة المسألة:

واملراد باحلجية؛ كونه أصال من أصول الشريعة، يبىن عليه احلكم الشرعي، فيخصص العام، ويبني 
اجململ، ويقيد املطلق، فهل ميكن أن يعترب مفهوم املخالفة دليال وحجة هبذا املعىن أم ال؟. فمثال إذا قال 

 هذا يدل على أن املعلوفة والعاملة ال زكاة فيها أو ال؟الشارع: يف سائمة الغنم زكاة، فهل 
 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:

حجية مفهوم املخالفة وقد بىن عليه أحكاما كثرية، وصرح يف  –رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 
عدة مواضع حبجيته، ومن ذلك قوله عند الرد على من اعرتض على مذهبهم يف االستدالل ببعض 

فإن قالوا: داللة هذه األحاديث باملفهوم اديث على اشرتاط الطهارة الكاملة يف لبس اخلف قال: ))األح
 .(2)((وال نقول به، قلنا: هو عندنا حجة، وذلك مقرر يف موضعه

على منع اجلمع بني  ،(3)وقد حيتج أصحاب أيب حنيفة هبذا احلديثوقال يف موضع آخر: ))
، وقد أخرب أنه ما رآه جيمع صلى اهلل عليه وسلمعود، من مالزمي النيب الصالتني يف السفر؛ ألن ابن مس

فيها  إال يف هذه املسألة. ومذهبنا، ومذهب اجلمهور جواز اجلمع يف مجيع األسفار املباحة اليت جيوز
 القصر...واجلواب عن هذا احلديث: أنه مفهوم وهم ال يقولون به )احلنفية( وحنن نقول باملفهوم، ولكـن إذا

                                                 

 .2/361-4شرح صحيح مسلم  ( 1)
 .4/111اجملموع   ( 2)
صالة  :إال صالتني ،صلى صالة إال مليقاهتا صلى اهلل عليه وسلمما رأيت رسول اهلل  :قال رضي اهلل عنهوهو حديث ابن مسعود   ( 3)

، رقم احلديث: 212صحيح البخاري ص  :انظر .أخرجه البخاري ومسلم .وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاهتا ( ،املغرب والعشاء جبمع
 .14-46/16-9وصحيح مسلم بشرح النووي  ،(4612)
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 .(1)عارضه منطوق قدمناه على املفهوم، وقد تظاهرت األحاديث الصحيحة جبواز اجلمع((
 ثالثا/ من وافقه:

؛ هو قول األئمة الثالثة مالك والشافعي وأمحد وأكثر (2)القول حبجية مفهوم املخالفة يف اجلملة
 .(3)أصحاهبم

 رابعا/ من خالفه:
؛ إىل عدم اعتبار مفهوم املخالفة، خمالفني (6)واملتكلمنيوبعض الفقهاء ( 5)، واملعتزلة(4)ذهب احلنفية

 يف ذلك ما ذهب إليه اجلمهور.
 خامسا/ التعليق:

لعل القول باعتبار مفهوم املخالفة حجة دالة على أن حكم املسكوت عنه، خمالف حلكم املنطوق 
تباره يوافقون على أن هو الراجح؛ العتضاده بإمجاع الصحابة، وعرف أهل اللغة، وألن القائلني بعدم اع

حكم املنطوق غري حكم املسكوت، إال أهنم يرون أن ذلك يفهم من األصل، وهو عدم احلكم، لكن هذا 
 مدفوع مبا تقدم من استدالل الصحابة وأكثر أهل اللغة. واهلل تعاىل أعلم.

 مفهوم الحصر: :المسألة الثانية
 أوال/ صورة المسألة:

: ))إمنا الوالء ملن صلى اهلل عليه وسلممعىن احلصر: ختصيص شيء بشيء دون غريه، فمثال قوله 

                                                 

 .46/14-9شرح صحيح مسلم   ( 1)
(
2
ومفهوم اللقب أو االسم وغريمها   ،ألهنم خيتلفون يف بعض أنواع هذا املفهوم عند التفصيل كمفهوم العدد ؛يف اجلملة وإمنا قال الباحث   ( 

 .كما سيأيت إن شاء اهلل تعاىل
(
3
 هـ4141مؤسسة الرسالة.  2ط/ حتقيق د/عبد احلميد علي أيب زنيد. ،التقريب واإلرشاد الصغري ،حممد بن الطيبالباقالين،  :انظر   ( 
التلمساين، حممد بن أمحد مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول،  ،13شرح تنقيح الفصول ص  ،121تقريب الوصول ص  ،3/332

رة الباجي، سليمان بن خلف األندلسي، اإلشا ،11ص  هـ4163لبنان . -حتقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . ط دار الكتب العلمية بريوت
 هـ1418السعودية. –مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة والرياض  2حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد عوض. ط/  يف أصول الفقه،

التمهيد  ،1/2241هناية الوصول  ،2/222هناية السول  ،2/1قواطع األدلة  ،2/224املستصفى  ،1/428شرح اللمع  ،424ص 
ابن عقيل، علي بن عقيل بن حممد  ،3/418شرح الكوكب املنري  ،2/724شرح خمتصر الروضة  ،2/132روضة الناظر  ،2/181

 .3/222 هـ1422مؤسسة الرسالة  1حتقيق د. عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي. ط/ ،البغدادي، الواضح يف أصول الفقه
(
4
رع وكالم البشر، فهو حجة يف كالم البشر دون كالم اهلل.انظر: وهذا عند املتقدمني منهم، أما املتأخرين؛ فإهنم يفرقون بني كالم الشا  ( 

 .1/713، فواتح الرمحوت 2/212، كشف األسرار 1/212أصول السرخسي 
(
5
 .1/121انظر املعتمد   ( 

(
6
 .221ص  الغزايل، حممد بن حممد، املنخول يف أصول الفقه، حتقيق د/ حممد حسن هيتو ،1/2242انظر هناية الوصول   ( 
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، فهذا احلديث أفاد ختصيص شيء وهو من أعتق، بشيء وهو الوالء بلفظة )إمنا( فهل يصح (1)((أعتق
 ق ونفيه عن غريه أو ال؟االستدالل هبذه الصيغة على حصر الوالء يف املعتِ 

 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:
أن لفظة )إمنا( تفيد بوضعه على حصر احلكم يف املذكور ونفيه  –رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 

ال  ،(3)))واملراد باحلديث: (2)((عن غريه حيث قال عند بيانه املراد من حديث: ))إمنا األعمال بالنيات
يكون العمل شرعيا يتعلق به ثواب وعقاب إال بالنية ولفظة )إمنا( للحصر تثبت املذكور وتنفي ما 

 .(4)سواه((
 ثالثا/ من وافقه:

ذهب إىل القول بأن لفظة )إمنا( تفيد احلصر بوضعه ونطقه؛ بعض العلماء، منهم: الباقالين، والغزايل، 
 .(5)والباجي، وابن قدامة.
 رابعا/ من خالفه:

 :املخالفون يف هذه املسألة للجمهور ومنهم اإلمام النووي هم فريقان
الفريق األول يرى أن لفظة )إمنا( ال تفيد احلصر، وإمنا تفيد تأكيد احلكم يف املذكور، وأما ما عدا 

( 8)الطويف من احلنابلة وبه قال( 7)والغزايل( 6)املذكوَر فيتوقف يف حكمه على الدليل وهذا اختيار اآلمدي

 وغريهم.
 خامسا/ التعليق:

بالتأمل يف هذه املسألة وما قيل فيها من أقوال يالحظ أن اخلالف بني القائلني بإفادة إمنا للحصر 
                                                 

(
1
رقم  474-4/473أخرجه البخاري يف كتاب البيوع باب: إذا اشرتط شروطا يف البيع ال حتل انظر صحيح البخاري مـع الفتح   ( 

 .12/371-1انظر صحيح مسلم بشرح النووي  .، وأخرجه مسلم يف كتاب العتق باب: إمنا الوالء ملن أعتق2121
 2البخاري، حممد، صحيح البخاري، طبعة خاصة ملؤسسة احلرمني اخلريية ط/ :انظر .أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري  ( 2)
. 16-41/11-43(، كتاب بدء الوحي، صحيح مسلم شرح النووي 4رقم احلديث )4ص  هـ. دار السالم للنشر والتوزيع الرياض4149
 . كتاب اجلهاد.1961برقم: 
 (.2ما نوى ". هو الذي تقدم خترجيه آنفا يف رقم )وإمنا لكل امرئ  ،" إمنا األعمال بالنيات :أي حديث  ( 3)
 .4/313اجملموع   ( 4)
(
5
جامعة اإلمام حممد بن سعود  الرازي فخر الدين، حممد بن عمر، احملصول يف علم أصول الفقه، حتقيق طه جابر فياض العلواين . :انظر  ( 

املنهاج مع هناية السول  ،1/128 هـ4161لبنان .  –دار الكتب العلمية بريوت  4هـ . وط/ 4166السعودية ب –اإلسالمية الرياض 
القواعد  ،3/111شرح الكوكب املنري  ،2/224التمهيد  ،1/132تيسري التحرير  ،311-1/312 اإلبهاج في شرح المنهاج ،2/112

 .314املسودة ص  ،131وائد ص والف
(
6
 .3/17انظر اإلحكام لآلمدي   ( 

(
7
 .2/248انظر املستصفى   ( 

(
8
 .3/111شرح الكوكب املنري  :انظر  ( 
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نطقا، والقائلني بإفادته فهما، لفظي من جهة أن الفريقني اتفقوا على احنصار احلكم يف املذكور ونفيه عن 
بأهنا جملرد تأكيد اإلثبات فال يقوى دليلهم ههنا ملا تقدم من ظاهر استعمال العرب يف   غريه، وأما القائلون

كالمهم، مث إن القول بأن إمنا يفيد احلصر فهما ال نطقا؛ هو الراجح؛ وذلك لعدم احتواء هذه اللفظة على 
 ما يفيد النفي. واهلل تعاىل أعلم.

 مفهوم الغاية: :سألة الثالثةالم
 المسألة:أوال/ صورة 

املراد مد احلكم إىل غاية من زمان أو مكان بـ )حىت( اجلارة، أو )إىل( أو ما يقوم مقامهما، فهل يدل 
   على نفي احلكم عما بعد الغاية فمثال قوله تعاىل: 

       [ هل يدل هذا 187]البقرة
مبفهومه على انتفاء الصوم يف الليل لكونه بعد الغاية، أو أن ذلك مستفاد من النفي األصلي؛ لكون األصل 
يف العبادات املنع، والوقف، حىت يرد دليل أو نص حبكم ما، هذا هو حمل اخلالف، واخلالف يف هل 

 .(1)وهل ما بعد الغاية خمالف ملا قبلها أو ال؟تدخل الغاية يف احلكم أو ال، 
 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:

يرى حجية هذا النوع من املفهوم أيضا وأن حكم ما بعد الغاية  –رمحه اهلل تعاىل–اإلمام النووي 
 خيالف ما قبلها إذا مل يكن من جنسها، إال أنه مل يصرح هل يفيده من جهة املفهوم أو بالرباءة األصلية،

وأما إذا بيعت الثمرة بعد بدو لكن كالمه يشعر باألول حيث إنه قال يف بيع الثمرة بعد بدو الصالح: ))
وألن ما بعد الغاية ؛ (2)الصالح فيجوز بيعها مطلقا، وبشرط القطع، وبشرط التبقية، ملفهوم هذه األحاديث

 الغاية. مبفهوم، فصرح باجلواز مستدال (3)خيالف ما قبلها إذا مل يكن من جنسها((
  :واستدل أصحابنا بقوله تعاىل )) :وقال أيضا عند االستدالل على وجوب دم التمتع باإلحرام

    
     

   [ ومعناه: فعليه ما استيسر، ومبجرد اإلحرام يسمى متمتعا فوجب الدم حينئذ، وألن ما 496]البقرة
    جعل غاية تعلق احلكم بأوله كقوله تعاىل:

      [ وألن شروط 411]البقرة

                                                 

(
1
 .182-1/171انظر البحر احمليط   ( 

انظر شرح صحيح مسلم  ." يف روايات عديدة " ال تبتاعوا الثمار حىت يبدو صالحها :صلى اهلل عليه وسلموهذه األحاديث هي قوله   ( 2)
 ...، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو3112. رقم: 123-46/122-9بشرح النووي 

 .46/123-9شرح صحيح مسلم   ( 3)
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 . (1)التمتع وجدت فوجب الدم واهلل  أعلم((
 ثالثا/ من وافقه:

القول حبجية مفهوم الغاية وأن التعليق بالغاية يدل على أن ما بعدها خيالف ما قبلها، إذا مل يكن من 
 .(3)وغريه (2)سريججنسها؛ هو ما ذهب إليه بعض العلماء كابن 

 رابعا/ من خالفه:
 املخالفون لإلمام النووي ومن معه يف هذه املسألة؛ هم فريقان:

الفريق يرى حجية مفهوم الغاية مطلقا، وأن ما بعد الغاية خيالف ما قبلها يف احلكم وهم مذهب 
 .(5)بل حكى بعضهم االتفاق على ذلك( 4)مجهور العلماء

 خامسا/ التعليق:
املسألة مبا فيها من أقوال وأدلة يالحظ أن اخلالف فيها لفظي، ملا تقدم من اتفاق فبعد عرض 

الفريقني على أن ما بعد الغاية خمالف ملا قبلها يف احلكم، وأما الداللة على ذلك باملفهوم، أو بالرباءة 
الفريقان،قال  األصلية؛ فال سبيل إىل القطع فيها بشيء، وذلك لعدم وجود دليل صريح يؤيد ما ذهب إليه

الطويف رمحه اهلل تعاىل: )واعلم أن هذه املسألة حمل نظر وتردد، فال سبيل فيها إىل القطع بشيء، أما من 
 . واهلل تعاىل أعلم.(6) حيث الظن، فالظاهر مع مثبيت مفهوم الغاية لغة وعرفا(

 مفهوم العدد: :سألة الرابعةالم
 أوال/ صورة المسألة وتحرير محل الخالف:

إذا قيد الشارع احلكم بعدد خمصوص هل يدل ذلك على نفي ذلك احلكم عن غريه من األعداد 
فليغسله  : ))إذا شرب الكلب يف إناء أحدكمصلى اهلل عليه وسلم، كقوله (7)زائدا كان أو ناقصا ؟

                                                 

 .1/411اجملموع   ( 1)
(
2
بن سريج البغدادي، إمام الشافعية، تفقه على أيب القاسم األمناطي تلميذ املزين  هو اإلمام املشهور القاضي أبو العباس أمحد بن عمر  ( 

يف بغداد سنة -تعاىل رمحه اهلل–صاحب الشافعي، له مؤلفات يف الفروع ويف الرد على املخالفني يف أصحاب الرأي وأهل الظاهر. تويف 
 .131-2/132هـ. انظر هتذيب األمساء واللغات 322
(
3
 .122، شرح تنقيح الفصول ص 1/181، إحكام الفصول 3/222انظر: البحر احمليط   ( 

(
4
شرح خمتصر  ،2/112التمهيد  ،1/2288هناية الوصول  ،1/178البحر احمليط  ،2/241املستصفى  ،2/221التلخيص  :انظر  ( 

 .1/122تيسري التحرير  ،3/127شرح الكوكب املنري  ،2/711الروضة 
(
5
 .1/112انظر املعتمد   ( 

(
6
 .2/721شرح خمتصر الروضة   ( 

(
7
 .1/2212هناية الوصول  ،1/172البحر احمليط  :انظر  ( 
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أو نقص عن السبع أو ال؟ وحمل اخلالف يف العدد  فهل يدل ذلك على نفي احلكم عما زاد( 1)سبعا((
 الذي مل يقصد به التكثري واملبالغة، ومل يصر علة. أما ما قصد به ذلك كقوله تعاىل: 

      
      

      [ وقول القائل: جئتك ألف مرة فلم 82]التوبة
))إذا بلغ املاء قلتني : صلى اهلل عليه وسلمأجدك؛ فليس من حمل النزاع، وكذلك إذا صار العدد علة كقوله 

، وبعد (2)مل حيمل خبثا((، فإنه يكون حجة ويدل على أن ما زاد على القلتني ال حيمل خبثا بطريق أوىل
 معرفة حمل اخلالف فليذكر رأي اإلمام النووي!

 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:
اجلمع بني أحاديث أن مفهوم العدد ليس حبجة فقال  عند  –رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 

واجلمع بينها قال: ))( 3)صالة اجلماعة حيث ورد يف بعضها مخس وعشرون درجة ويف بعضها سبع وعشرون
من ثالثة أوجه: أحدها: ال منافاة بينها، فذكر القليل ال ينفي الكثري، ومفهوم العدد باطل عند مجهور 

صلى اهلل ))بعث رسول اهلل  ي اهلل عنه:قوله: يف حديث ابن عباس رض. وقال أيضا: ))(4)((األصوليني
جيوز أهنما قضيتان، وجيوز ، (5)))بثمان عشرة بدنة(( ويف الرواية األخرى:عشرة بدنة((  بست عليه وسلم

وال أن تكون قضية واحدة، واملراد مثان عشرة، وليس يف قوله: ست عشرة نفي الزيادة، ألنه مفهوم عدد 
. فهذا نص اإلمام النووي يف إبطال مفهوم العدد. وقد تعجب الزركشي منه (6)عمل عليه. واهلل أعلم((

عندما نسب عدم القول مبفهوم العدد إىل األصوليني، وبني أنه رمبا سبق الوهم إليه من اللقب، أي التبس 
 . (7)عليه اللقب بالعدد

 ثالثا/ من وافقه:
بعدد خمصوص ال يدل على نفيه عما زاد أو نقص؛ هو مذهب مجهور القول بأن تعليق احلكم 

، وبه قال أبو احلسني (2)وبعض الشافعية كالرازي واآلمدي( 1)كالقاضي الباقالين  ةوبعض املالكي( 8)احلنفية
                                                 

(
1
كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب... (،  172، رقم احلديث: ) 34متفق عليه واللفظ للبخاري. انظر صحيح البخاري ص   ( 

 ، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب248. رقم: 171-4/174-3صحيح مسلم بشرح النووي 
(
2
 .2/232انظر اإلحكام لآلمدي   ( 

، صحيح مسلم 46(، كتاب التفسري، باب 1141، رقم احلديث: ) 146والروايات يف مسلم. صحيح البخاري ص  متفق عليه.  ( 3)
 . كتاب املساجد، باب فضل صالة اجلماعة، وبيان....416-6/412-1بشرح النووي 

 .6/413-1شرح صحيح مسلم   ( 4)
 باب ما يفعل باهلدي إذا عطب يف الطريق.كتاب احلج،   .13-46/12-9انظر صحيحه بشرح النووي  .رواه مسلم  ( 5)
 .46/13-9شرح صحيح مسلم   ( 6)
 .1/41انظر البحر احمليط   ( 7)
(
8
 .1/772فواتح الرمحوت  ،1/121انظر تيسري التحرير   ( 
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 .(4)، وهو مذهب مجهور أهل الظاهر(3)البصري
 رابعا/ من خالفه:

اإلمام النووي ومن وفقه، حيث قالوا حبجية مفهوم ذهب مجهور العلماء إىل خالف ما ذهب إليه 
 .(5)العدد، وأنه يدل على نفي احلكم عما زاد أو نقص

 خامسا/ التعليق:
بالتأمل يف هذه املسألة يالحظ أن القائلني بعدم اعتباره، استندوا إىل الدليل العام يف ذلك وهو أن 

به ونفيه عما زاد أو نقص، وأن اللفظ لتقييد احلكم بعدد خمصوص فائدة أخرى سوى ختصيص احلكم 
، وأما القائلون به (6)ليس فيه ما ينص على حكم املسكوت عنه، كما أشار إىل ذلك اإلمام اآلمدي وغريه

فإهنم استدلوا بدليل عليه اعرتاضات كثرية من املخالف، وقد تقدم بعضها، ولعل الراجح أن يقال: إن 
 الزائد أو الناقص، وبالتايل ال مفهوم له وال يكون حجة، وإمنا تأيت العدد باعتبار ذاته ال يدل على حكم يف

حجيته وداللته على احلكم يف الزائد أو الناقص، من القرائن اجلارجة، كأن يكون العدد الذي قيد احلكم به 
 . ويرجع معرفة ذلك إىل الغرض الذي من أجله علق احلكم بالعدد، واهلل تعاىل أعلم.(7)علة، وحنو ذلك

 مفهوم اللقب:  :سألة الخامسةالم
 أوال/ صورة المسألة:

عند األصوليني هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم مجع أو اسم عني،  ضابط اللقب
؟  (9)، فهل إذا علق احلكم على اسم دل ذلك على نفيه عما عدا ذلك االسم(8)لقبا كان أو كنية أو امسا

؟ هذه هي صورة هذه املسألة (10)إذا قيل: زيد يف الدار فهل يدل ذلك على أن عمرا ليس يف الداركما 
 وحمل اخلالف فيها.

                                                 
(
1
 .2/181انظر التلخيص   ( 

(
2
 .2/232انظر اإلحكام لآلمدي   ( 

(
3
  .1/147انظر املعتمد   ( 

(
4
 .2/887انظر اإلحكام البن حزم   ( 

(
5
وبه قال مجهور الشافعية وهو نص اإلمام الشافعي، وأكثر املالكية، وبعض احلنفية وبه قال اإلمام أمحد اختاره مجهور أصحابه. انظر:   ( 

، التمهيد 1/772، فواتح الرمحوت 12-11، مفتاح الوصول ص 1/2214، هناية الوصول 1/172، البحر احمليط 1/433شرح اللمع 
 .2/728، شرح خمتصر الروضة 3/128، شرح الكوكب املنري 2/221

(
6
 .147-1/142املعتمد  ،2/232انظر اإلحكام لآلمدي   ( 

(
7
 .33انظر حماضرات يف أصول الفقه. ص   ( 

(
8
 .237انظر مذكرة يف أصول الفقه ص    ( 

(
9
 .1/148انظر البحر احمليط   ( 

(
10

 .1/148انظر املعتمد   ( 
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 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:
صحح اإلمام النووي القول بعدم اعتبار مفهوم اللقب، فقال عند الرد على من صحح البيع مع شرط 

هذا مفهوم اللقب، والصحيح : ))(1)وال شرطان يف بيع(( ،واحد مستدال حبديث: ))ال حيل سلف وبيع
الذي عليه األكثرون أنه ال يدل على نفي احلكم عما عداه فال يلزم النهي عن بيع وشرطني جواز شرط 

وهو عدم اعتبار فمن هذا النص يتبني رأي اإلمام النووي يف املسألة . (2)واحد فهذا هو اجلواب املعتمد
 .(3)))أن ذكر الشيء ال يدل على سقوط احلكم عما سواه(( مفهوم اللقب حجة وهو املراد من قوله بـ

 ثالثا/ من وافقه:
بل قال اإلمام ( 4)القول بأن تعليق احلكم باسم ال يدل على نفيه عن غريه هو مذهب مجهور العلماء

 .(5)الغزايل أن ختصيص اللقب ال يقول به حمصِّل
 رابعا/ من خالفه:

، وبعض املالكية ومنهم ابن خويز (6)ذهب إىل القول حبجية مفهوم اللقب اإلمام أمحد وأكثر أصحابه
 .(9)من الشافعية (8)، وبه قال الدقاق(7)منداد

                                                 

 :قال الرتمذي ،حديث صحيح رواه أبو داود والرتمذي والنسائي وغريهم بأسانيد صحيحة :قال اإلمام النووي بعد أن أورد هذا احلديث  ( 1)
أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أيب داود، حتقيق عزت عبيد الدعاس وعادل  :وانظر .9/319انظر اجملموع  .حديث حسن صحيح

الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي املسمى اجلامع الصحيح، حتقيق وشرح أمحد  ،3161رقم  ،سوريا –محص  السيد . ط دار احلديث
النسائي، أبو عبد الرمحن بن شعيب، السنن الكربى، ط/  ،4231رقم  هـ4391شركة مكتبة مصطفى البايب وأوالده .  2حممد شاكر . ط/ 

 .219-1/211 هـ4313مبصر . شركة مكتبة مصطفى البايب احلليب وأوالده  4
 .9/319اجملموع   ( 2)
 .46/264-9شرح صحيح مسلم   ( 3)
(
4
تيسري  ،271شرح تنقيح الفصول ص  ،1/2121هناية الوصول  ،1/148البحر احمليط  ،؟/2هناية السول  ،1/148املعتمد  :انظر  ( 

 .2/132روضة الناظر  ،1/773فواتح الرمحوت  ،1/121التحرير 
(
5
 .2/238انظر املستصفى   ( 

(
6
  2/771شرح خمتصر الروضة  ،3/121شرح الكوكب املنري  ،2/222التهميد  :انظر  ( 

(
7
اإلجيي، عضد الدين، شرح عضد الدين اإلجيي على خمتصر املنتهى ، 1/773، فواتح الرمحوت 272انظر: شرح تنقيح الفصول ص   ( 

 .2/182 هـ1423لبنان .  –دار الكتب العلمية بريوت  2ط/، البن احلاجب
(
8
ويل القضاء بكرخ بغداد، له  ،كان فقيها أصوليا  ،أبو بكر البغدادي املعروف بالدقاق القاضي األصويل ،بن جعفر هو حممد بن حممد  ( 

هـ. انظر: 312سنة  –رمحه اهلل تعاىل–تويف  مصنفات منها: شرح خمتصر املزين، وله كتاب يف أصول الفقه على مذهب اإلمام الشافعي.
، 122ص  لبنان –تصحيح ومراجعة الشيخ خليل امليس مدير أزهر لبنان. ط دار القلم بريوت  الشريازي، أبو إسحاق، طبقات الفقهاء،

 دار إحياء الكتب العربية حتقيق عبد الفتاح احللو وحممود حممد الطناحي. ط السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، طبقات الشافعية الكبرى،
 .232-3/221 لبنان –ط دار الكتاب العريب بريوت  البغدادي، أبو بكر بن علي، تاريخ بغداد أو مدينة السالم،، 1/213

(
9
حتقيق د. عبد احلميد علي  ،ابن برهان، أمحد بن علي، الوصول إىل األصول ،1/441شرح اللمع  :انظر .نسبه إليه كثري من العلماء  ( 

فواتح  ،1/2121هناية الوصول  ،2/232اإلحكام لآلمدي  ،1/338 هـ1424مكتبة املعارف بالرياض السعودية،  1أبو زنيد. ط/
 .1/773الرمحوت 
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 خامسا/ التعليق:
لعل القول الراجح هو ما ذهب إليه مجهور العلماء من عدم اعتبار مفهوم اللقب حجة، ملا يؤدي إليه 

القائل به وأن ذلك خروج  –(1)كما نقله إمام احلرمني–من إبطال القياس أحيانا، وقد سفه بعض العلماء 
( 2)قال كثري من احملققني عن حكم اللسان، ألن من قال: رأيت زيدا مل يقتض أنه مل ير غريه قطعا، وهبذا

: )قلت: واألشبه الذي تسكن النفس إليه أنه ليس حبجة، وأنه يف املفهومات  -رمحه اهلل تعاىل–قال الطويف 
 (.(3)والقياس الشبهي يف األقيسة ،كاحلديث الضعيف يف املنطوقات

    
(4)في مباحث التعارض لإلمام النووي األقوال األصولية :الثانيمبحث ال

:مطلبانوفيه  ودفعه:   

 مسائل: ثالثوفيه  :: األقوال األصولية في التعارضالمطلب األول

 :(5)في ترتيب األدلة قوله :سألة األولىالم
فقال عند بيانه آلداب املعلم مع املتعلم:  برتتيب األدلة -رمحه اهلل تعاىل–صرح اإلمام النووي 

حيتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه وترتيب األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع  ))ويبني له مجال مما
كما سلك هذا املسلك يف مؤلفاته عند االستدالل حيث يقدم الكتاب   .(6)والقياس واستصحاب احلال((

مث السنة مث اإلمجاع وهكذا. وهذا الرتتيب الذي ذكره اإلمام النووي ال خالف فيه بني العلماء، وما ورد عن 
ع ، وعن بعضهم تقدمي اإلمجا (7)بعض العلماء كاإلمام الغزايل من النظر أوال يف النفي األصلي مث اإلمجاع

ن النظر يف النفي على الكتاب والسنة؛ ليس القصد من ذلك تقدميهما مطلقا على الكتاب، بل القصد أ

                                                 

(
1
 .1/171انظر الربهان   ( 

(
2
 .231انظر مذكرة أصول الفقه ص   ( 

(
3
 .2/771شرح خمتصر الروضة   ( 

على وزن تفاعل وأصل الكلمة مؤلف من العني والراء والضاد، ومنه العرض وهو عبارة عما يقابل الطول، ومعىن التعارض؛ أن   التعارض  ( 4)
 كل واحد من األمرين أصبح يف عرض اآلخر دون طوله، وتعارضت األدلة أي أن كل واحدة تعرتض األخرى ومتنع نفوذها. ويف االصطالح:

، شرح الكوكب املنري 1/449، البحر احمليط 269، املصباح املنري ص1/269تقابل الدليلني على سبيل املمانعة. انظر: معجم مقاييس اللغة 
1/661. 

ا يراد بالرتتيب؛ جعل كل واحد من شيئني فصاعدا يف رتبته اليت يستحقها بوجه من الوجوه. وترتيب األدلة: هو جعل كل دليلني فصاعد  ( 5)
 .1/666، شرح الكوكب املنري 3/613يف رتبته اليت يستحقها بوجه ما. انظر شرح خمتصر الروضة 

 .4/11اجملموع   ( 6)
: )جيب على اجملتهد يف كل مسألة أن يرد نظره إىل النفي األصلي قبل ورود الشرع، مث يبحث عن األدلة -رمحه اهلل تعاىل–قال الغزايل   ( 7)

ظر أول شيء يف اإلمجاع، فإن وجد يف املسألة إمجاعا ترك النظر يف الكتاب والسنة، فإهنما يقبالن النسخ، واإلمجاع ال السمعية املغرية، فين
 .2/632يقبله...( املستصفى 
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التأكد من عدم وجود الناقل عنه، وهو ذلك النص الشرعي من الكتاب والسنة، ومراد  األصلي يراد به
ستند إليه اإلمجاع لسالمته القائلني بتقدمي النظر يف اإلمجاع، اإلمجاع القويل القطعي، فيقدم النص الذي ا

من احتمال ورود النسخ عليه، وأما اإلمجاع الظين كالسكويت أو املنقول باآلحاد؛ فال يقدم على النص ويف 
: )واعلم أن تقدمي اإلمجاع على النص إمنا هو -رمحه اهلل تعاىل–ذلك يقول الشيخ حممد األمني الشنقيطي 

مجاع على النص اآلخر املخالف لإلمجاع، وتارة يكون النص معروفا، يف احلقيقة تقدمي النص املستند إليه اإل
وتارة يكون غري معروف، إال أنا جنزم أن الصحابة مل جيمعوا على ترك ذلك النص إال لنص آخر وهو 

 .(1)مستند اإلمجاع( مث ذكر األمثلة على ذلك

 في األدلة التي يقع التعارض بينها: : قولهسألة الثانيةالم
عادة األصوليني ذكر األدلة اليت يقع التعارض بينها، وقد عرب عنه اإلمام النووي باختالف إن من 

األدلة يف الظواهر، يعىن أن األدلة إمنا تتعارض يف الظاهر يف نظر اجملتهد، وال تتعارض يف الواقع ونفس 
 ها وهي:األمر، وقد وقفت على مجلة من األدلة اليت يرى اإلمام النووي وقوع التعارض بين

 العام واخلاص وقد تقدم الكالم عليه. -4
 املطلق واملقيد وتقدم أيضا. -2
 تعارض القول والفعل وتقدم أيضا. -3
 بني السنة والسنة، وبني الكتاب والسنة.و التعارض بني الكتاب والكتاب،  -1
 تعارض الرفع والوقف والوصل واإلرسال.  -1

 عارض إجماال:في طرق دفع الت قوله :سالة الثالثةالم
ثــــم المختلــــ  قســــمان: لــــدفع التعــــارض طرقــــا، فقــــال: )) -رمحــــه اهلل تعــــاىل–ذكــــر اإلمــــام النــــووي 

أحدهما: يمكن الجمع بينهمـا، فيتعـين ويجـب العمـل بالحـديثين جميعـا، ومهمـا أمكـن الجمـع وحمـل  
مكـان الجمـع كالم الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه، وال يصار إلـى النسـخ مـع إ

ألن فـي النســخ إخــراج أحــد الحـديثين عــن كونــه ممــا يعمــل بـه... القســم الثــاني: أن يت ــادا بحيــث ال 
يمكــن الجمــع بوجــه فــ ن علمنــا أحــدهما ناســخا قــدمناه وإال عملنــا بــالراجح منهمــا، كــالترجيح بكثــرة 

مختلـ  الحـديث )). وقال أيضا: (2)((الرواة وصفاتهم، وسائر وجوه الترجيح وهي نحو خمسين وجها

                                                 

 .341مذكرة أصول الفقه ص   ( 1)
 .مقدمة اإلمام النووي .466-2/419-4شرح صحيح مسلم   ( 2)
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 .(1)((وهو أن يأتي حديثان مت ادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما
 فذكر ثالثة طرق لدفع التعارض بني األدلة كاآليت:

اجلمع بني األدلة ولو بوجه ما، فمهما أمكن اجلمع بني الدليلني فإنه جيـب املصـري إليـه وال يعـدل  -4
 ن القول بأن النسخ والرتجيح ال يصار إليهما إال إذا تعذر اجلمع.عنه إىل غريه، وقد أكثر م

النسخ وذلـك عنـد معرفـة تـأخر أحـد الـدليلني عـن اآلخـر، وهـذا إمنـا يصـار إليـه عنـد تعـذر اجلمـع  -2
 بني الدليلني املتعارضني.

 مخسني.الرتجيح بني الدليلني، فيقدم أحدمها على اآلخر، وذكر أن للرتجيح وجوها تصل إىل  -3
 :في دفع التعارض لإلمام النووي األقوال األصولية :مطلب الثانيال

 ملطلـــبتقـــدم مـــن نـــص اإلمـــام النـــووي اإلشـــارة إىل الطـــرق الـــيت يـــدفع هبـــا التعـــارض، وســـيتناول هـــذا ا
القســم النســخ، و  قــد تطلــب ذلــك تقســيمه إىل قســمني مهــا: القســم األول: يف مســائلتفصــيل هــذه الطــرق، و 

 الرتجيح. مسائلالثاين يف 
 .مسائلوفيه تسع  النسخ:األقوال األصولية لإلمام النووي في  :قسم األولال

 تعري  النسخ: األولى: مسألةال
 أوال/ صورة المسألة:

 يف اللغة، فالنسخ يأيت يف اللغة مبعان ثالثة:  قبل بيان صورة املسألة، ينبغي معرفة معىن النسخ
 األول: الرفع واإلزالة، ومنه قوهلم: نسخت  الشمُس الظلَّ، والشيُب الشباَب؛ أي أزالته ورفعته. 

 والثاين: النقل والتحويل، ومنه قوهلم: نسخت الكتاب أي نقلته.
 . (2)والثالث: اإلبطال

  : عاىلوقد جاء القرآن الكرمي هبذه املعاين الثالثة، فأما املعىن األول؛ وهو الرفع ففي قوله ت
       

       [، 122]البقرة
    وأما الثاين؛ وهو النقل فقد جاء يف قوله تعـاىل: 

       [، وأمـا الثالث وهو 21]اجلاثية
     اإلبطال ففي قوله تعاىل: 
      

                                                 

حتقيق الشيخ عبد للسيوطي،  الراوي تدريب شرحه مع مطبوع النذير، البشري سنن معرفة يف والتيسري النووي، حيىي بن شرف، التقريب  ( 1)
 .2/496 السعودية –املكتبة العلمية حملمد مننكاين باملدينة املنورة  1الوهاب عبد اللطيف، ط/

(
2
اجلوهري، إمساعيل بن محاد، ، 212خمتار الصحاح ص  ،334القاموس احمليط ص  ،312انظر هذه املعاين يف: املصباح املنري ص   ( 

 .421-1/424معجم مقاييس اللغة  ،1/432 هـ1311لبنان .  –دار العلم للماليني بريوت  3ط/ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،
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  (1)[12]احلج . 
وأما يف االصطالح فقد اختلف العلماء يف تعريفه بناء على اختالفهم يف حقيقته وهي هل النسخ 
رفع أو بيان، فمن قال إن حقيقته بيان انتهاء املدة عرفه بناء على ذلك، ومن قال إن حقيقته رفع احلكم 

 السابق عرفه بناء على ذلك، فما هو رأي اإلمام النووي يف تعريفه؟
 إلمام النووي:ثانيا/ رأي ا

أما النسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما معرفا للنسخ: ))  –رمحه اهلل تعاىل–قال اإلمام النووي 
 . (2)((حبكم منه متأخر، هذا هو املختار يف حده

 ثالثا/ من وافقه:
وافق على هذا التعريف كل من ذهب إىل أن النسخ رفع ال بيان، وإن كانت عباراهتم يف ذلك 

 .(3)خمتلفة، إال أن مؤداها واحد
 رابعا/ من خالفه:

خالف يف هذا التعريف كل من ذهب إىل كون النسخ بيانا، حيث عرفوه بناء على ذلك فقالوا: 
النسخ هو اللفظ الدال على انتهاء أمد احلكم الشرعي مع التأخري عن مورده، وقد نسب هذا التعريف إىل 

 .(4)أكثر الفقهاء
 خامسا/ التعليق:

لعل تعريف النسخ بأنه رفع احلكم هو الراجح وذلك لتناسبه مع املعىن اللغوي للنسخ، واهلل تعاىل 
 أعلم.

 هل النسخ رفع أو بيان؟ :الثانية لمسألةا
 أوال/ صورة المسألة وتحرير محل النزاع:

كم األول معىن الرفع زوال حكم شرعي بطريان الناسخ الذي لواله لبقي ثابتا، ومعىن البيان؛ أن احل
 . (5)انتهى بذاته يف ذلك الوقت، مث جعل بعده حكم آخر

فاتفق العلماء على انعدام احلكم السابق، النعدام متعلقه، وعلى أن احلكم الالحق ال بد وأن يكون 

                                                 

(
1
 .24انظر مذكرة أصول الفقه ص   ( 

 .2/419تقريب النووي  416-2/411-4شرح صحيح مسلم املقدمة   ( 2)
(
3
 اإلبهاج في شرح المنهاج، 2/148، هناية السول 2/2218، هناية الوصول 1/117، البحر احمليط 1/481انظر: شرح اللمع   ( 
 .2/211، شرح خمتصر الروضة 3/12، شرح الكوكب املنري 2/332، التمهيد 3/728العدة  ،2/12، فواتح الرمحوت 222ص 2ج

(
4
 .2/14أصول السرخسي  ،1/17 ، فواتح الرمحوت2/242انظر: الربهان   ( 

(
5
 .2/2221انظر هناية الوصول   ( 
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منافيا للحكم األول، وأن عنده يتحقق عدم األول، واختلفوا يف عدم األول هل هو لوجود املتأخر الالحق، 
 هذا هو حمل اخلالف.( 1)ان مغيا إىل غاية معلومة هلل تعاىل علم باحلكم الالحق؟أو ألنه ك

 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:
للنسخ رأيه فيه، وهو كون النسخ رفعا  –رمحه اهلل تعاىل–لقد تبني من خالل تعريف اإلمام النووي 

حكما منه متقدما حبكم منه واملختار أن النسخ رفع الشارع للحكم املتقدم باملتأخر حيث قال: ))
 .(2)((متأخر

 ثالثا/ من وافقه:
وافق اإلمام النووي على القول بأن النسخ رفع مجاعة من العلماء، ومنهم الشريازي والغزايل واآلمدي 

 .(3)وابن احلاجب والقاضي الباقالين والزركشي وابن قدامة وغريهم
 خامسا/ التعليق:

املسألة لفظي؛ وذلك التفاق الفريقني على انعدام احلكم السابق ميكن القول بأن اخلالف يف هذه 
، وأما كون احلكم (5)، وعلى جواز النسخ قبل الفعل، وال ميكن هذا إال إذا كان رفعا(4)عند وجود الالحق

مؤبدا، أو مغيا إىل غاية معينة يف علم اهلل تعاىل فليس ألحد أن يقطع بشيء من ذلك، ومل نكلف مبعرفته، 
   اهلل فعال ملا يريد، يرفع ما يشاء ويثبت، كما قال تعاىل: فإن 

      
     وقد مجع بعض العلماء بني القولني مجعا  [، هذا!31]الرعد

حسنا فقالوا: إن النسخ بيان ملدة احلكم املنسوخ يف حق الشارع، ورفع لذلك احلكم حبكم آخر يف حقنا 
عنه  (7)، وذلك ألن اهلل تعاىل عامل حبقائق األمور ال يعزب(6)على ما كان معلوما عندنا لو مل ينزل الناسخ

ثقال ذرة يف السماء وال يف األرض، فهو يعلم أن احلكم الفالين ينتهي أمده يف الوقت الفالين فريفعه م
ويبني لعباده ما مل يعلموه، وأما املكلف فإنه يظن بقاء ما يأتيه من حكم شرعي على التأبيد، فيأيت النسخ 

                                                 

(
1
 .1/222انظر البحر احمليط   ( 

 .2/419تقريب النووي   ( 2)
(
3
الربهان  ،3/2خمتصر املنتهى مع شرح الشريازي  ،3/127اإلحكام لآلمدي  ،1/318املستصفى  ،1/481انظر: شرح اللمع   ( 

 .21، مذكرة أصول الفقه ص 1/212الواضـح  ،3/122شرح الكوكب املنري  ،1/132روضة الناظر  ،2/247
(
4
 .1/222انظر البحر احمليط   ( 

(
5
 .2/11انظر فواتح الرمحوت   ( 

(
6
 .2/14انظر أصول السرخسي   ( 

(
7
أيب بكر، خمتار الرازي، حممد بن ، 147، القاموس احمليط ص 211املصباح املنري ص  :انظر .عزب يعزب عزوبا أي غاب وخفي  ( 

 .421ص  لبنان –الصحاح، الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت 
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 ، واهلل تعاىل أعلم.(1)رفعا وتبديال ملا ظن بقاءه ودوامه

 :صلى اهلل عليه وسلمنسخ الملل كلها برسالة محمد  الثالثة:ة المسأل
وأما احلديث إىل أن امللل كلها منسوخة مبلة اإلسالم فقال: )) –رمحه اهلل تعاىل–ذهب اإلمام النووي 

 (4). وهذا بإمجاع من يعتد به(3)((صلى اهلل عليه وسلم: ففيه نسخ امللل كلها برسالة نبينا حممد (2)الثاين
     قال تعاىل: 

     [ وقال تعاىل: 49]آل عمران   
      
     
   والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد صلى اهلل عليه سومل[ وقال 11]آل عمران(( :

 .(5)نصراين، مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار((من هذه األمة يهودي وال 

 جواز النسخ ووقوعه: ة الرابعة:لمسألا
 أوال/ رأي اإلمام النووي:

إىل أن النسخ جائز عقال، وواقع شرعا حيث قال بعد أن أورد  –رمحه اهلل تعاىل–ذهب اإلمام النووي 
 .(7)((النسخ ووقوعه وهو دليل على جوازالرباء: )) (6)حديث

 ثانيا/ من وافقه:

                                                 

(
1
 .321-3/322انظر كشف األسرار   ( 

مث ميوت ومل يؤمن  ،من هذه األمة يهودي وال نصراين : ))والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحدصلى اهلل عليه وسلموهو قوله   ( 2)
، كتاب اإلميان، 311، رقم: 2/361-4بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار(( أخرجه مسلم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 

 باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد... 
 .2/361-4شرح صحيح مسلم   ( 3)
 .4/334املستصفى  :انظر  ( 4)
 .2/361-4أخرجه مسلم. انظر صحيح مسلم بشرح النووي   ( 5)
ستة عشر شهرا، حىت نزلت اآلية اليت  إىل بيت املقدس صلى اهلل عليه وسلم: ))صليت مع النيب رضي اهلل عنهوهو قول الرباء بن عازب   ( 6)

      يف البقرة:

    فانطلق رجل من القوم فمر بناس من  صلى اهلل عليه وسلم[ فنزلت بعدما صلى النيب 411]البقرة
، كتاب 4416. رقم: 6/42-1األنصار وهم يصلون، فحدثهم باحلديث فولوا وجوههم قبل البيت(( انظر صحيح مسلم بشرح النووي 

 القبلة من القدس إىل مكة.املساجد، باب حتويل 
 .6/42-1شرح صحيح مسلم   ( 7)
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، إال ما (1)إن القول جبواز النسخ عقال ووقوعه شرعا؛ هو قول العلماء املسلمني كافة من غري خالف
 : أنه أنكر وقوعه شرعا كما سيأيت يف ذكر املخالفني.(2)حيكى عن أيب مسلم األصفهاين

 ثالثا: من خالفه.
، وقد وجه (3)وقوع النسخ يف الشرع إىل أيب مسلم األصفهايننسب كثري من العلماء القول بعدم 

بعض العلماء إنكار أيب مسلم هذا بأنه يسميه ختصيصا، وذلك ألنه كان يرى أن احلكم املنسوخ كان مغيا 
، وعلى هذا يكون اخلالف بينه وبني غريه لفظيا راجعا إىل التسمية، كما نقل عنه أنه  (4)يف علم اهلل تعاىل

   رى وقوع النسخ يف القرآن خاصة ألن النسخ إبطال وقد قال تعاىل:كان ال ي
      

       
        [، 42-41]فصلت

بأن النسخ ليس بباطل، بل املنسوخ والناسخ حقان من عند اهلل تعاىل إال أن العمل بأحدمها ينقطع ورد: 
 . (5)القرآن، وذلك ال ينتسخ أصالباآلخر، على أن الضمري جملموع 

وعلى كل حال فإن ثبت أنه ينكر وقوع النسخ يف الشرع أو يف القرآن، فهو حمجوج بإمجاع األمة 
ملا قبلها من الشرائع مع أهنا كانت شرائع حق صحيحة ال  صلى اهلل عليه وسلمعلى نسخ شريعة حممد 

 يف جوازه.، وبالوقوع الذي ال يبقى معه شك (6)يأتيها الباطل
، حيث خالف (8)، والعنانية(7)كما حكى كثري من العلماء اخلالف عن بعض اليهود، كالشمعونية

                                                 

(
1
، فواتح الرمحوت 2/114، هناية السول 1/332، املستصفى 2/212، الربهان 1/483، شرح اللمع 2/424انظر: املعتمد   ( 

، البحر 227-2/222، شرح خمتصر 1/133، روضة الناظر 3/133، شرح الكوكب املنري 2/341، التمهيد 3/721، العدة 2/122
 .2/2244، هناية الوصول 1/228احمليط 
(
2
األصفهاين من علماء املعتزلة ومشاهريهم، له مؤلفات كثرية منها: جامع التأويل حملكم التنزيل، والناسخ  هو أبو مسلم حممد بن حبر  ( 

حتقيق حممد أيب  لسيوطي، جالل الدين، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،اهـ. انظر: 322هـ وتويف سنة 214واملنسوخ ولد سنة 
البلخي، والقاضي ، 2/244، الوايف بالوفيات 1/11 هـ1384مصر.  –مطبعة عيسى البايب احلليب . القاهرة  1الفضل إبراهيم. ط/

 .322-211ص هـ 1313عبداجلبار، واحلاكم اجلشيمي، فضل االعتزال وطبقات املعتزلة، حتقيق فؤاد سيد. نشره الدار التونسية للنشر . 
(
3
 .2/121فواتح الرمحوت  ،2/2241هناية الوصول  ،2/122هناية السول  :انظر  ( 

(
4
ابن بدران، عبد القادر بن  ،2/88شرح احمللي على مجع اجلوامع  ،272-2/271ة شرح خمتصر الروض ،1/228البحر احمليط  :انظر  ( 

 .1/134 (مطبوع مع روضة الناظر) .، نزهة اخلاطر العاطر شرح روضة الناظرأمحد الدومي
(
5
 .2/121انظر فواتح الرمحوت   ( 

(
6
 .2/271شرح خمتصر الروضة  ،1/331انظر: املستصفى   ( 

(
7
  ينتسبون إىل مشعون بن يعقوب. ( 

(
8
وهم خيالفون سائر اليهود يف السبت واألعياد وينهون عن أكل الطري والظباء  ،هم فرقة من اليهود ينتسبون إىل رجل يقال عنان بن داود  ( 

ودعا الناس إليها، وهو من  ،بل قررها ،ويصدقون عيسى عليه السالم يف مواعظه وإشاراته، ويقولون إنه مل خيالف التوارة ألبتة ،والسمك واجلراد
، الفصل يف 17بين إسرائيل املتعبدين بالتوراة ومن املستجيبني ملوسى عليه السالم، إال أهنم ال يقولون بنبوته ورسالته. انظر: امللل والنحل ص 

 .1/11امللل واألهواء والنحل البن حزم 
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. وال فائدة يف نظري لذكر خالف هؤالء، (1)األول يف جواز النسخ عقال وشرعا، والثاين يف جوازه شرعا
 الفهم. ألهنم ال يعتد هبم يف إمجاع املسلمني وال يف خ

مل يؤمنوا برسالة حممد  (2)مث حىت الذين يوافقون على جواز النسخ عقال ووقوعه يف الشرع كالعيسوية
: -رمحه اهلل تعاىل–فضال عن أن تكون ناسخة لشريعتهم. قال القاضي أبو يعلـى  صلى اهلل عليه وسلم

مذاهب: منهم من منع ذلك من العقل، ومنهم من قال: ال )واختلفت اليهود يف جواز نسخ الشرائع على 
صلى جيوز من جهة السمع والعقل، ولكن ال يؤمن مبا جاء به نبينا  :جيوز من جهة السمع، ومنهم من قال

 . (3)وال يقر مبعجزاته وال يقبل شريعته( اهلل عليه وسلم
النسخ، وحيث أن املخالف من غري ولعل العلماء ذكروا موافقتهم وخمالفتهم، ليعلم موقفهم من 

املسلمني، وأن اخلالف املنسوب إىل أيب مسلم األصفهاين يف غري ما حنن بصدده، لذا آثرت عدم إيراد 
 أدلتهم لئال يكون تطويل ذيل بال نيل واهلل تعاىل أعلم.

 هل يثبت النسخ في حق المكل  قبل بلوغه؟ ة الخامسة:لمسألا
 أوال/ تحرير محل النزاع.

فق العلماء على أن النسخ ال يثبت يف حق املكلف إذا كان الناسخ مع جربيل عليه السالم يف ات
، واختلفوا فيما (4)ألنه مل يثبت له حكم يف حق مكلف صلى اهلل عليه وسلمالسماء قبل إلقائه إىل النيب 

، هذا هو حمل اخلالف، (5)فهل يثبت حكمه يف حق من مل يبلغه صلى اهلل عليه وسلمإذا بّلغه جربيل للنيب 
ليس يف حقيقة النسخ اليت هي ارتفاع احلكم السابق، ألن هذا ال  -(6)كما ذكر اإلمام الغزايل–واخلالف 

فإذا نزل النسخ مبكة مل يسقط األمر عمن  ،يتجه فيه خالف أصال، فإن من أمر باستقبال بيت املقدس
ل ولو تركه لعصى، وإمنا اخلالف يف نتيجة النسخ هو باليمن يف احلال بل هو مأمور بالتمسك باألمر األو 
 وهي وجوب القضاء مبقتضى الناسخ عند معرفة وجوده.

 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:
بأن حديث الرباء فيه دليل على عدم ثبوت النسخ يف حق  –رمحه اهلل تعاىل–صرح اإلمام النووي 

                                                 

(
1
 . 2/2244هناية الوصول  ،3/772العدة  ،2/114انظر هذه احلكاية يف: هناية السول   ( 

(
2
هم فرقة من اليهود ينتسبون إىل أيب عيسى إسحاق بن يعقوب األصفهاين الذي زعم أنه نيب، وأنه رسول املسيح املنتظر، وكان يوجب   ( 

ريعة الكثرية املذكورة يف التوراة. تصديق املسيح ويعظم دعوة الداعي، ويزعم أيضا أن الدعي هو املسيح، وخالف اليهود يف كثري من أحكام الش
 .1/11، الفصل البن حزم 17ص  لبنان – بريوت. م4992 املتبىن مكتبة دار 2/ط والنحل، امللل الفتح، أبو الشهرستاين،انظر: 
(
3
 .3/771العدة   ( 

(
4
 .3/128اإلحكام لآلمدي  ،3/182شرح الكوكب املنري  ،4/283الواضح  :انظر  ( 

(
5
 .2/2311هناية الوصول  ،1/223البحر احمليط  :انظر  ( 

(
6
 .1/311انظر املستصفى   ( 
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يثبت حكمه يف حق املكلف حىت يصل إليه فقال: املكلف ما مل يبلغه، مما يدل على أنه يرى أن النسخ ال 
 .(1)( دليل على أن النسخ ال يثبت يف حق املكلف حىت يبلغه((أي حديث الرباءوفيه )))

 ثالثا/ من وافقه:
، وبه قال بعض (2)القول بأن النسخ ال يثبت يف حق من مل يبلغه؛ هو مذهب مجهور احلنفية

 .(4)اختارها أكثر أصحابه ، وهو رواية عن اإلمام أمحد(3)الشافعية
 رابعا/ من خالفه:

ذهب بعض العلماء إىل أن النسخ يثبت يف حق املكلف وإن مل يبلغه، وبه قال بعض املالكية وقيل 
، وبه قال بعض (6)، وهو رواية ثانية عن اإلمام أمحد اختارها بعض أصحابه(5)إنه مذهب مالك

 .(7)الشافعية
 خامسا/ التعليق:

 املسألة وما قيل فيها يالحظ ما يلي:  بالتأمل يف هذه
أوال: أن الذين يقولون بثبوت النسخ يف حق املكلف قبل أن يبلغه، إمنا نظروا إىل حقيقة النسخ، وأنه 

 رفع للحكم السابق، وذلك حيصل مبجرد ورود الناسخ دون العلم به بال خالف.
علمه به، إمنا نظروا إىل ما يرتتب على ثانيا: أن الذين قالوا بعدم ثبوت النسخ يف حق املكلف قبل 

ذلك من شغل ذمته، ووجوب القضاء عليه، وذلك تكليف مبا ال يطاق وهو حمال يف الشريعة وهذا القدر 
 ال خيالف فيه من قال بالثبوت.

وحيث إن الفريقني اتفقوا على أن النسخ حيصل مبجرد ورود الناسخ، وعلى أن التكليف من شرطه 
 ، فإن النزاع يرجع إىل اللفظ. معرفة املكلف به

وقد نقل اإلمام الزركشي عن القاضي الباقالين ما يؤيد هذا التقرير حيث قال: أن القائلني بالثبوت 
 ، واهلل تعاىل أعلم.(8)يشرتطون فيه البالغ فوجب أن يكون اخلالف لفظيا

 أنواع النسخ: ة السادسة:لمسألا
                                                 

 .6/42-1شرح صحيح مسلم   ( 1)
(
2
 .2/118فواتح الرمحوت  ،3/212تيسري التحرير  :انظر  ( 

(
3
 .2/21، الوصول إىل األصول 3/128، اإلحكام لآلمدي 1/318، املستصفى 2/212الربهان  ،1/121انظر: شرح اللمع   ( 

(
4
 .3/182شرح الكوكب املنري  ،2/311التمهيد  ،3/823العدة  :انظر  ( 

(
5
 .3/81انظر: انظر املقدمات املمهدات   ( 

(
6
 .223املسودة ص  ،3/181شرح الكوكب  ،2/311انظر: التمهيد   ( 

(
7
 .2/214السول  ، هناية1/121، شرح اللمع 282، التبصرة ص 1/223، البحر احمليط 3/181انظر: قواطع األدلة   ( 

(
8
 .1/223انظر البحر احمليط   ( 
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وأنواع النسخ ثالثة: ما نسخ حكمه وتالوته كعشر )): –رمحه اهلل تعاىل–قال اإلمام النووي 
رضعات. والثاين: ما نسخت تالوته دون حكمه كخمس رضعات، وكالشيخ والشيخة إذا زنيا، فارمجومها. 

  والثالث: ما نسخ حكمه وبقيت تالوته. وهذه هي األكثر، ومنه قوله تعال:
    
    

        اآلية واهلل
 .(1)((أعلم

(: ))فكان مما أنزل عليه آية الرجم رضي اهلل عنه)أي قول عمر بن اخلطاب  قولهأيضا: )) وقال
وهذا مما نسخ لفظه وبقي )الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة(  أراد بآية الرجم:قرأناها وعقلناها(( 

حكم القرآن  حكمه، وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ، وقد وقع نسخهما مجيعا، فما نسخ لفظه ليس له
. وبذلك يتبني أنه يرى جواز هذه األنواع الثالثة، ومل تكن هذه (2)يف حترميه على اجلنب، وحنو ذلك((

الثالثة حمل اتفاق بني العلماء، بل وقع يف بعضها خالف يسري، لذا سأفرد لكل نوع مسألة لبحث ما وقع 
 فيه من النزاع فأقول وباهلل التوفيق:

 كم وبقاء التالوة:نسخ الح نوع األول:ال
 أوال/ صورة المسألة:

واملراد نسخ احلكم املتعلق باملكلف من حيث وجوب االمتثال وحترمي املخالفة وقد بني اإلمام النووي 
  أن هذا هو األكثر وقوعا ومثل له بقوله تعاىل: 

    
    

      [.216]البقرة 
 حيث دلت اآلية على حكم املتوىف عنها زوجها وأهنا تعتد باحلول، فنسخ هذا احلكم بقوله تعاىل: 

    
   
      [ فبقيت آية 231]البقرة

 االعتداد باحلول تتلى يف القرآن بعد نسخ حكمه.
 ثانيا/ من وافقه:

العلماء اإلمجاع وقد ادعي بعض ( 3)ذهب مجهور العلماء إىل جواز نسخ احلكم مع بقاء التالوة
                                                 

 .46/212-9شرح صحيح مسلم   ( 1)
 .42/492-44شرح صحيح مسلم   ( 2)
(
3
، اإلحكام لآلمدي 1/327املستصفى  ،2/212، الربهان 1/412، شرح اللمع 1/382املعتمد  ،2/81انظر: أصول السرخسي   ( 
، العدة 3/224، تيسري التحرير 312، اإلشارة ص 321شرح تنقيح الفصول ص ، 2/114، خمتصر املنتهى مع شرح العضد 3/141



                                        والتعارض ودفعه  المطلق والمقيد والمجمل والمبيناألقوال األصولية لإلمام النووي في مباحث  

 

32 

 .(1)عليه
 ثالثا/ من خالفه:

، وذلك ألن (2)منع بعض العلماء جواز نسخ احلكم مع بقاء التالوة وقيل إنه مذهب بعض املعتزلة
احلكم مدلول اللفظ، فكيف يرفع املدلول مع بقاء دليله؟ ألن هذا يلزم منه بقاء الدليل بال مدلول، وهو 

 .(3)دون مدلولحمال أو عبث، إذ ال تعقل داللة ب
بأن اللفظ دليل احلكم قبل النسخ، أما بعد النسخ فال يبقى دليال عليه، حىت يلزم منه بقاء وأجيب: 

الدليل بدون مدلوله، بل يبقى اللفظ عبادة مستقلة، يتلى ويصلى به ويثاب عليه، وغري ذلك مـن األحكام 
 .(4)املتعلقة به

 نسخ التالوة دون الحكم: نوع الثاني:ال
 أوال/ صورة المسألة ورأيه فيها:

، نسخ احلكم املتعلق بالتالوة، من حيث كتابته يف املصحف وقراءهتا يف الصالة، نوعاملراد هبذا ال
فما نسخ لفظه ليس له : ))-رمحه اهلل تعاىل-وحترميه على اجلنب، وغري ذلك، ويف هذا يقول اإلمام النووي 

 .(5)ذلك((حكم القرآن يف حترميه على اجلنب، وحنو 
 وقد مثل هلذا النوع مبثالني:  

الثاين: أي من أنواع النسخ: ما نسخت تالوته دون حكمه كخمس رضعات، يعين األول: قال: ))
: عشر رضعات معلومات كان فيما أنزل مـن القرآنبذلك حديث عائشة رضي اهلل تعاىل عنها قالت: ))

. (6)((وهن فيما يقرأ من القرآن(( صلى اهلل عليه وسلممث نسخن خبمس معلومات فتويف رسول اهلل حيرمن 
صلى اهلل عليه ... معناه: أن النسخ خبمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حىت أنه : ))-رمحه اهلل تعاىل–قال 
تويف وبعض الناس يقرأ مخس رضعات، وجيعلها قرآنا متلوا لكونه مل يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما  وسلم

 . (7)بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأمجعوا على أن هذا ال يتلى((

                                                 
-2/172، هناية السول 2/273شرح خمتصر الروضة  ،3/112، شرح الكوكب املنري 1/131، روضة الناظر 2/322التمهيد  ،3/781

 . ،343-1/342، نثر الورود 4/222، الواضح 2311-2/2321، هناية الوصول 173
(
1
 .1/212انظر البحر احمليط   ( 

(
2
 .3/141انظر: اإلحكام له .ذكر اآلمدي أن هذا قول فرقة شاذة من العتزلة  ( 

(
3
 .2/274شرح خمتصر الروضة  ،2/328انظر التمهيد   ( 

(
4
 .2/271، شرح خمتصر الروضة 21، مذكرة أصول الفقه ص 1/421انظر: إحكام الفصول   ( 

 .42/492-44شرح صحيح مسلم   ( 5)
 ، كتاب الرضاع، باب التحرمي خبمس رضعات.3112. رقم 46/214-9انظر صحيح مسلم بشرح النووي   ( 6)
 .212-46/214-9شرح صحيح مسلم   ( 7)
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، أي مما نسخت تالوته دون حكمه: (1)وكالشيخ والشيخة إذا زنيا، فارمجومها((املثال الثاين: قال: ))
قرأناها  )أي عمر بن اخلطاب(: ))فكان مما أنزل عليه آية الرجم قولهوالشيخة إخل. وقال أيضا:  الشيخ

خ لفظه وبقي وهذا مما نس (2)فارمجومها البتة ( : )الشيخ والشيخة إذا زنياأراد بآية الرجموعقلناها(( 
 . فقد تبني من هذين املثالني، أنه يرى جواز هذا النوع من النسخ.(3)حكمه((

 ثانيا/ من وافقه:
 .(4)وافق مجهور العلماء اإلمام النووي على القول جبواز نسخ التالوة دون احلكم 

 ثالثا/ من خالفه:
ويف الذي قبله إىل بعض نسب إمام احلرمني، وابن النجار وصفي الدين اهلندي اخلالف يف هذا 

، أما غريه فقد حكى اخلالف عن بعض العلماء من (5)املعتزلة، وأهنم مينعون جواز نسخ التالوة دون احلكم
 .(6)غري تعيني

 نسخ التالوة والحكم معا: نوع الثالث:ال
 أوال/ صورته ورأيه فيه:

الصالة، وال حيرم على اجلنب قراءته، واملراد أن يرفع تعلق التالوة فال يكتب يف املصحف وال يتلى يف 
هلذا النوع من النسخ بقوله:  –رمحه اهلل تعاىل–وال جيوز للمكلف العمل مبقتضاه، وقد مثل اإلمام النووي 

قبله، فإن  نوع الذي، واملراد ما تقدم من حديث عائشة يف ال(7)ما نسخ حكمه وتالوته كعشر رضعات(())
ان مما يتلى يف القرآن، مث نسخ حكمه ولفظه خبمس رضعات، عشر رضعات كما أخربت به عائشة ك

 حيث أمجع الصحابة على عدم كتبه يف املصحف.
 ثانيا/ من وافقه:

                                                 

 .46/212-9شرح صحيح مسلم   ( 1)
 باب الرجم. ،2/913نه ، وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. ورواه ابن ماجه يف سن2/116أخرجه احلاكم يف املستدرك   ( 2)
 .42/492-44شرح صحيح مسلم   ( 3)
(
4
، اإلحكام لآلمدي 1/327، املستصفى 2/212، الربهان 1/412، شرح اللمع 1/382، املعتمد 2/81انظر: أصول السرخسي   ( 
، تيسري 312، اإلشارة ص 321، شرح تنقيح الفصول ص 1/421، إحكام الفصول 2/114، خمتصر املنتهى مع شرح العضد 3/141

، 2/273، شرح خمتصر الروضة 3/112، شرح الكوكب املنري 1/131، روضة الناظر 2/322، التمهيد 3/781، العدة 3/224التحرير 
 ، الواضح2311-2/2321، هناية الوصول 173-2/172هناية السول 

 . 28، مذكرة ص 343-1/342، نثر الورود 4/222 
(
5
 .2/2312هناية الوصول  ،3/112الكوكب املنري  وانظر شرح ،2/212انظر الربهان   ( 

(
6
 ،312اإلشارة ص  ،1/131روضة الناظر  ،4/222الواضح  ،2/328التمهيد  ،3/782العدة  ،1/417شرح اللمع  :انظر  ( 

  .1/214البحر احمليط 
 .46/212-9شرح صحيح مسلم   ( 7)
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–، ولعل السبب يف ذلك (1)مل أجد فيما اطلعت عليه من كتب األصول خالفا ألحد يف هذا الفرع
هو حتقق املعىن الكامل للنسخ يف هذا الفرع، وهو نسخ اللفظ وما يدل عليه من حكم، ألن  –واهلل أعلم

خالف املخالفني يف الفرعني السابقني، إمنا هو الحتمال ترتب احملذور فيهما من رفع املدلول مع بقاء 
ا كان موضع اتفاق الدليل، أو انتفاء فائدة التالوة بدون احلكم، وال يوجد شيء من ذلك يف هذا الفرع، لذ

 بني العلماء واهلل تعاىل أعلم.

 حكم نسخ اإلجماع والنسخ به: السابعة: المسألة
 أوال/ صورة المسألة:

صورهتا، وهي أن يثبت حكم باإلمجاع، كأن جتمع األمة على شيء ما ويستقر هذا اإلمجاع، فهل 
أن جتمع األمة على نسخه، أو جيوز نسخ ذلك احلكم؟ وكذلك إذا ثبت حكم بنص من الشارع فهل جيوز 

 ال جيوز ذلك؟
 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:

إىل أن اإلمجاع ال يكون ناسخا، وال منسوخا، لكن يستدل  –رمحه اهلل تعاىل–ذهب اإلمام النووي 
 .(2)واإلمجاع ال يَنِسخ وال يُنَسخ ولكن يدل على ناسخ((به على وجود ناسخ، فقال يف ذلك: ))

 وافقه:ثانيا/ من 
، (3)القول بأن اإلمجاع ال يـَْنِسخ وال يـُْنَسخ، أي ال يكون ناسخا وال منسوخا، هو قول العلماء كافة

فمرادهم؛ النسخ بالدليل الذي هو مستند اإلمجاع  (4)وما ورد عن بعضهم مما يوهم جواز النسخ باإلمجاع

                                                 

(
1
البحر احمليط  ،2/2327هناية الوصول  ،1/327املستصفى  ،1/212الربهان  ،1/412شرح اللمع  ،1/387املعتمد  :انظر  ( 

إحكام  ،1/131روضة الناظر  ،4/222الواضح  ،327-2/322التمهيد  ،783-3/782العدة  ،2/82أصول السرخسي  ،1/213
 .72مذكرة أصول الفقه ص  ،1/343نثر الورود  ،2/273شرح خمتصر الروضة  ،3/112شرح الكوكب املنري  ،1/412الفصول 

 .492-2/419تقريب النووي  ،411-2/411-4شرح صحيح مسلم   ( 2)
(
3
: ) وال جيوز نسخ اإلمجاع وال النسخ به، وما 4/317: ) وال جيوز نسخ اإلمجاع بإمجاع ( وقال يف الواضح 1/421قال يف املعتمد   ( 

، فواتح 3/122، اإلحكام لآلمدي 1/373املستصفى ، 1/412عرفت خمالفا فأحكي قوله (، وانظر هذه املسألة يف كل من: شرح اللمع 
، شرح تنقيح 1/434، إحكام الفصول 2/2322، هناية الوصول 1/284، البحر احمليط 2/181، هناية السول 2/144الرمحوت 

، شرح خمتصر الروضة 3/121شرح الكوكب املنري  ،312-2/388، التمهيد 3/822، العدة 1/343، نثر الورود 314الفصول ص 
2/332-331. 

(
4
كالذي نقله الزركشي عن اخلطيب البغدادي يف الفقيه واملتفقه، من أنه جوز كون اإلمجاع ناسخا، وأنه مثل ذلك حبديث الوادي الذي    ( 

يف الصحيح حني نام الرسول وأصحابه، فما أيقظهم إال حر الشمس، ويف آخره: )فإذا سها أحدكم عن صالة فليصلها حني يذكرها، ومن 
للوقت( ]تقدم هذا احلديث[ قال: فإعادة الصالة املنسية بعد قضائها حال الذكر ويف الوقت منسوخ بإمجاع املسلمني على أنه ال جيب  الغد

ح وتعليق الشيخ إمساعيل تصحي .الفقيه والمتفقه ، وانظر كالم اخلطيب يف كتابه:1/282يط وال يستحب( انظر هذا النقل يف البحر احمل
 .82ص 1ج (هـ1311 دط، .إحياء السنة النبوية )دار. األنصاري
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 .(1)ال اإلمجاع نفسه، أو مرادهم اجلواز العقلي
 

 اشتراط تعذر الجمع بين الدليلين وتأخر أحدهما في جواز النسخ: ة:المسألة الثامن
 أوال/ رأي اإلمام النووي:

لصحة النسخ شرطني، وبني أنه إذا فقد الشرطان أو أحدمها،  –رمحه اهلل تعاىل–اشرتط اإلمام النووي 
 العلماء أن حديث:وحكى املازري والقاضي عياض عن بعض فإنه ال يلجأ إىل القول بالنسخ فقال: ))

وهذا غلط لوجهني: أحدمها: أن ، (3)(())ال عدوى منسوخ حبديث:، (2)(())ال يورد ممرض على مصح
ه معرفة النسخ يشرتط فيه تعذر اجلمع بني احلديثني، ومل يتعذر بل قد مجعنا بينهما، والثاين: أنه يشرتط في

 . (4)التاريخ وتأخر الناسخ، وليس ذلك موجودا هنا((
فمن هذا النص جند أن اإلمام النووي َغلَّط من ادعى نسخ أحد احلديثني باآلخر هنا، لعدم توفر 

 الشرطني اللذين ذكرمها ومها: 
تأخر أحد الدليلني عن اآلخر. فمىت أمكن اجلمع بني  -2تعذر اجلمع بني الدليلني.  -4

الدليلني تعني املصري إليه، وكذلك ال ميكن دعوى النسخ من غري معرفة املتقدم من 
 املتأخر.
 ثانيا/ من وافقه:
؛ وهو تعذر اجلمع بني الدليلني، فهو موضع اتفاق بني العلماء، ألهنم مجيعا أما الشرط األول

رمحه –متفقون على أنه مهما أمكن اجلمع بني الدليلني فإنه جيب اجلمع، وال يصار إىل غريه قال الزركشي 
 .(5): )ال يتحقق النسخ إال مع  املعارضة، فأما مع إمكان اجلمع فال(-اهلل تعاىل

؛ وهو تأخر أحد الدليلني عن اآلخر فال خالف يف اعتباره أيضا لصحة النسخ، ثانيوأما الشرط ال
ومن تأمل يف تعريف العلماء على اختالفهم يف حقيقة النسخ هل هو بيان أو رفع، فإنه جيد أهنم مجيعا 
 يتفقون على اشرتاط تأخر الناسخ عن املنسوخ سواء منهم من قال بأن النسخ بيان انتهاء مدة احلكم

يف بيان شروط الناسخ: )أن  –رمحه اهلل تعاىل-األول، أم قال أنه رفع احلكم املتقدم باملتأخر قال الزركشي 

                                                 

(
1
 .82مذكرة أصول الفقه ص  ،1/343، نثر الورود 1/113انظر: روضة الناظر   ( 

 ...، كتاب السالم، باب ال عدوى وال طرية1112، رقم: 41/131-43انفرد هبذا مسلم. انظر صحيحه بشرح النووي   ( 2)
، كتاب الطب باب ال عدوى، صحيح مسلم 1112رقم:  ،46/291صحيح البخاري مع الفتح  :انظر .أخرجه البخاري ومسلم  ( 3)

 ، كتاب السالم، باب ال عدوى وال طرية...1119، رقم: 41/131-43بشرح النووي 
 .3/164اجملموع  ،41/131-43شرح صحيح مسلم   ( 4)
(
5
 .1/212البحر احمليط   ( 
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 .(1)يكون الناسخ منفصال عن املنسوخ متأخرا عنه(
 ما يعرف به النسخ: التاسعة: المسألة

النسخ: إما رفع احلكم الشرعي وإما بيان مدة انتهائه، وكالمها ال طريق للعقل إىل معرفته، إذ لو كان 
له طريق إىل معرفة النسخ بدون النقل؛ لكان له طريق إىل معرفة ثبوت األحكام بدون النقل، وليس  

ائر أهل السنة أن ومذهبنا ومذهب س: ))-رمحه اهلل تعاىل–، ويف ذلك يقول اإلمام النووي (2)كذلك
، وإذا ثبت أن العقل اجملرد ال مدخل له يف (3)((األحكام ال تثبت إال بالشرع، وأن العقل ال يثبت شيئا
بعض  –رمحه اهلل تعاىل-وقد ذكر اإلمام النووي  ،معرفة النسخ، فإن هناك طرقا ميكن أن يعرف هبا النسخ

))كنت  به: صلى اهلل عليه وسلمح رسول اهلل مث النسخ يعرف بأمور منها: تصريهذه الطرق فقال: ))
مما مست  ))كان آخر األمرين ترك الوضوء ومنها قول الصحايب:. (4)هنيتكم عن زيارة القبور فزوروها((

اخلمر يف املرة الرابعة، ومنها ما يعرف بالتاريخ، ومنه ما عـرف بداللة اإلجـماع، كقتل شارب . (5)النار((
فإنه منسوخ عرف نسخه باإلمجاع، واإلمجاع ال يـُْنَسخ، وال ينسخ، لكن يدل على وجود ناسخ واهلل 

 .(6)أعلم((
 .مسائل وفيه ست في الترجيح: لإلمام النووي األقوال األصولية :الثاني القسم

 الترجيح بكثرة الرواة: ة األولى:المسأل
 أوال/ صورة المسألة:

إذا ورد خربان يف واقعة، وتعارضا، واستوى الرواة يف العدالة والثقة، وسائر الصفات املعتربة يف الرواة 
إال أن أحد اخلربين رواه مجع واآلخر رواه فرد واحد، فهل هذه الكثرة يف أحد اخلربين تكون مرجحة له 

املسألة، واخلالف إمنا هو فيما إذا   على اخلرب اآلخر، أو أن الكثرة ال تعترب من املرجحات؟  هذه هي صورة
كان اخلربان من أخبار اآلحاد، واستوى رواهتما يف الصفات املعتربة يف الرواة، أما إذا كانا خربين متواترين، 

                                                 

(
1
 .1/212البحر احمليط   ( 

 2/316انظر شرح خمتصر الروضة   ( 2)
 .4/261اجملموع   ( 3)
" وكنت هنيتكم عن  صلى اهلل عليه وسلم:وفيه شاهد آخر وهو قول النيب  .1/16-1أخرجه مسلم يف صحيحه انظره بشرح النووي   ( 4)

 .وال تشربوا مسكرا " ،فاشربوا يف األسقية كلها ،وهنيتكم عن النبيذ إال يف سقاء ،فأمسكوا ما بدا لكم ،ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث
. وأما هذا اللفظ فموجود يف كل من: صحيح ابن حبان 214-1/269-3أصل هذا احلديث يف صحيح مسلم بشرح النووي   ( 5)

ؤسسة الرسالة م 4ابن اجلارودي، عبد اهلل بن علي، املنتقى، حتقيق عبد اهلل عمر البارودي . ط/، 4/411، سنن البيهقي 3/146-141
ابن خزمية، حممد بن إسحاق بن خزمية، صحيح ابن خزمية، حتقيـق حممد مصطفى األعظمي . ط املكتب ، 4/49 هـ4161لبنان .  –بريوت 

 .4/21 هـ1312لبنان .  –اإلسالمي. بريوت 
 .492-2/419تقريب النووي  ،411-2/411-4شرح صحيح مسلم   ( 6)
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 .(1)أو كان راوي أحدمها أتقن وأضبط فإن ذلك ليس من حمل النزاع
 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:

أن الكثرة تعترب مرجحة من املرجحات، فيقدم اخلرب األكثر رواة  -رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 
))القسم الثاين: أن يتضادا حبيث ال ميكن اجلمع بوجه فإن على األقل رواة وذلك عند تعارضهما فقال: 

لرواة وصفاهتم، وسائر وجوه علمنا أحدمها ناسخا قدمناه وإال عملنا بالراجح منهما، كالرتجيح بكثرة ا
. وقد استعمل الرتجيح بالكثرة يف مواضع كثرية من كتبه ومن ذلك (2)((الرتجيح وهي حنو مخسني وجها

 .(3)((خربنا أكثر رواة فقدم أنّ قوله يف باب األحداث اليت تنقض الوضوء يف مس الذكر: ))
 ثالثا/ من وافقه:

 .(4)ب إليه مجهور العلماءالقول بكون كثرة الرواة مرجحة هو الذي ذه
 رابعا/ من خالفه:

خالف الرأي املختار لدى اإلمام النووي بعض العلماء حيث ذهبوا إىل أن الكثرة من حيث هي ال 
وهو أحد قويل ( 5)يرجح هبا ما مل تبلغ حد الشهرة أو التواتر، وبه قال اإلمام أبوا حنيفة واإلمام أبو يوسف

 .(7)وهو قول بعض املالكية( 6)بعض أصحابهاإلمام الشافعي، وقد قال به 
 خامسا/ التعليق:

إن القول باعتبار الكثرة يف تقدمي أحد اخلربين على اآلخر عند التعارض، هو الذي تؤيده األدلة 
والوقائع، فإن اخلربين وإن تساويا يف الظن، إال أن النفس تسكن إىل ما رواه اجلماعة لقلة الغلط والسهو 

نسي أحدهم ذّكره اآلخر، خبالف ما إذا رواه راو واحد، فإن الظن به أضعف، ومن قواعد فيهم، إذ كلما 
الشرع وجوب العمل بأقوى الظنني، فكان القول بأن الكثرة تعترب مرجحة هو األوىل واألظهر. واهلل تعاىل 

                                                 

(
1
 .2/181انظر الربهان   ( 

 .مقدمة اإلمام النووي .466-2/419-4شرح صحيح مسلم   ( 2)
 وغري ذلك. 1/429، و3/31. و 2/11اجملموع   ( 3)
(
4
، الربهان 2/218، شرح اللمع 2/312، فواتح الرمحوت 3/121، تيسري التحرير 2/24، أصول السرخسي 2/171انظر: املعتمد   ( 
، هناية 3/232 اإلبهاج في شرح المنهاج، 2/118مجع اجلوامع مع احمللي ، 2/241، املستصفى 4/242، اإلحكام لآلمدي 2/181

، نثر الورود 2/741، إحكام الفصول 421، إرشاد الفحول ص 8/128، البحر احمليط 8/3212، هناية الوصول 4/471السول 
قواعد األصول ومعاقد  ،4/228، شرح الكوكب املنري 211-3/212، شرح خمتصر الروضة 3/1211، العدة 1/72، الواضح 2/118

 .117الفصول لعبد املؤمن البغدادي احلنبلي ص 
(
5
 هناية حباشية مطبوع السول، هناية لشرح الوصول سلم حممد، املطيعي، خبيت، 3/121، تيسري التحرير 2/312انظر: فواتح الرمحوت   ( 

 .4/471 دت الكتب عامل السول،
(
6
 .8/121، البحر احمليط 2/218انظر: شرح اللمع   ( 

(
7
 .2/743انظر إحكام الفصول   ( 
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 أعلم.

 الترجيح بكون أحد الخبرين أصح وأشهر من اآلخر: المسألة الثانية:
 مسألة:أوال/ صورة ال

إذا تعارض خربان صحيحان مشهوران، ومل ميكن اجلمع بينهما، وكان أحدمها أصح وأشهر من 
 اآلخر، فهل يعترب ذلك مزية، وقرينة مرجحة له على اآلخر، أو ال يعترب ذلك مرجحا؟

 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:
يقدم ما كان أصح إسنادا وأكثر  هأن اخلربين إذا تعارضا، فإنّ  -رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 

فقال يف باب صفة احلج عند اجلواب على من استدل حبديث ابن عباس يف  ،شهرة على ما ليس كذلك
كانت   واجلواب من وجهني: الثاين: أنه لو صرح فيهما برتك اإلسراع: ))(1)حمسِّر يترك اإلسراع عند واد

أحدمها: أهنا إثبات، وهو مقدم على النفي. والثاين: أهنا أكثر رواة وأصح  :ىل لوجهنيرواية اإلسراع أو 
. فذكر ههنا من املرجحات كثرة الرواة، وصحة اإلسناد، (2)((أسانيد، وأشهر فهي أوىل واهلل تعاىل أعلم

 والشهرة، وقد تقدم الكالم عن الكثرة.
 ثالثا/ من وافقه:

اإلسناد، والشهرة مما ال يقبل اجلدال، وذلك ألن العلماء قسموا لعل القول بالرتجيح بصحة 
األحاديث إىل صحيح وحسن وضعيف، فقدموا الصحيح على القسمني اآلخرين، مث اتفق الكل على 
تقدمي الصحيح الذي يف الصحيحني أو يف أحدمها على غريه، وإن كان صحيحا، وذلك لتلقي األمة هلما 

ن الشهرة والصحة من مقتضيات الرتجيح، لكون النفس أسكن إليه واهلل تعاىل مما يدل على أ (3)بالقبول
 أعلم.

 الترجيح بكون أحد الخبرين مثبتا واآلخر نافيا: المسألة الثالثة:
 أوال/ صورة المسألة:

صورة هذه املسألة؛ أن يروى خربان يف واقعة واحدة، وأحد اخلربين مثبت، واآلخر ناف، فهل يعترب 
جحا فيقدم على النفي، أو يعترب النفي مرجحا فيقدم، أو ال يعترب شيء منهما؟ وقد مثل أكثر اإلثبات مر 

                                                 

وهو بضم امليم، وفتح احلاء املهملة وكسر السني املهملة املشددةوبالراء، وهو موضع فاصل بني مىن ومزدلفة ليس من واحدة منهما وهو   ( 1)
. هتذيب األمساء 1/441ومسي بذلك ألن فيلة أصحاب الفيل حّسر فيه، وكّل عن السري. انظر اجملموع  مخسمائة ذراع ومخس وأربعون ذراعا.

 .ومل يفصل فيه 3/321واللغات 
 .1/429اجملموع   ( 2)
(
3
 .2/124انظر مجع اجلوامع مع احمللي   ( 
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صلى اهلل عليه العلماء هلذه املسألة باملثال الذي ذكره اإلمام النووي من حديث بالل وأسامة يف صالة النيب 
 داخل الكعبة، حيث أثبتها بالل، ونفاها أسامة. وسلم

 ووي:ثانيا/ رأي اإلمام الن
أن احلديث املثبت يقدم على النايف عند  -رمحه اهلل تعاىل–تقدم يف النص السابق لإلمام النووي 

التعارض، وقد أكثر من استعمال ذلك يف كتبه ومن ذلك أيضا قوله عند ذكره ملذاهب العلماء يف 
صلى اهلل عليه  االستفتاح يف الصالة، وعند اجلواب على من استدل حبديث أيب هريرة: ))كان رسول اهلل

واجلواب عن يفتتحون الصالة باحلمد هلل رب العاملني((: )) -رضي اهلل عنهما– وأبو بكر وعمر وسلم
حديث أيب هريرة أن املراد يفتتح القراءة كما يف رواية مسلم ومعناه: أهنم كانوا يقرأون الفاحتة قبل السورة، 

، (1)وليس املقصود أنه ال يأيت بدعاء االستفتاح، وبينه حديث عائشة رضي اهلل عنها الذي ذكرناه هناك
وكيف كان فليس فيه تصريح بنفي دعاء االستفتاح، ولو صرح بنفيه كانت األحاديث الصحيحة املتظاهرة 

 . (2)((وألهنا إثبات وهو مقدم على النفي تبإثباته مقدمة ألهنا زيادة ثقا
، وحديث بالل: (3)((دخل البيت ومل يصل  حديث أسامة بن زيد: ))أن النيبوقال عند الرتجيح بني

ل وأمجع أه. ))(4)((صلى يف جوف الكعبة ين بالل أو عثمان بن طلحة ))أنهوهو قول ابن عمر: أخرب 
 . (5)((ية بالل ألنه مثبت، فمعه زيادة علم فواجب ترجيحهااحلديث على األخذ برو 
 ثالثا/ من وافقه:

 .(6)القول بتقدمي اخلرب املثبت على النايف هو ما ذهب إليه مجهور األصوليني والفقهاء
 رابعا/ من خالفه:

 تعدد أقوال املخالفني ملا اختاره اإلمام النووي، 
بعكس ما ذهب إليه اجلمهور، أي أن النايف مقدم على املثبت، وهذا اختيار اآلمدي فمنهم من قال 

                                                 

قال: ))سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك وتعاىل  إذا استفتح الصالة صلى اهلل عليه وسلموهو قول عائشة: ))كان رسول اهلل   ( 1)
( 116( )213جدك وال إله غريك(( رواه أبو داود والرتمذي والدار قطين، وضعفه أبو داود والرتمذي. )باب ما يقول عند افتتاح الصالة 

 اإلسناد ومل خيرجاه ووافقه الذهيب فقال: على شرطهما(وقال: هذا حديث صحيح  4/231وأخرجه احلاكم 
 .3/261اجملموع   ( 2)
 . كتاب احلج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغريه...46/92-9أخرجه مسلم يف صحيحه انظر بشرح النووي   ( 3)
 .94-46/11-9انظر صحيح مسلم بشرح النووي   ( 4)
 .3/492ومبثله قال يف اجملموع  .46/11-9شرح صحيح مسلم   ( 5)
(
6
، الربهان 2/221، شرح اللمع 2/227، نثر الورود 2/711، إحكام الفصول 3/144، تيسري التحرير 2/183انظر: املعتمد   ( 
، 3/1232، العدة 421، إرشاد الفحول ص8/118، البحر احمليط 1/3724، هناية الوصول 2/128، مجع اجلوامع مع احمللي 2/224

 .4/282، شرح الكوكب املنري 3/722، شرح خمتصر الروضة 1/12الواضح 



                                        والتعارض ودفعه  المطلق والمقيد والمجمل والمبيناألقوال األصولية لإلمام النووي في مباحث  

 

42 

 .(1)من الشافعية
( 2)ومنهم من قال بأهنما سواء، فال يرجح أحدمها على اآلخر إال بدليل آخر. وبه قال بعض املالكية

 .(4)وبعض احلنفية( 3)وبعض الشافعية
صلى ومنهم من قال بأن النايف إن استند إىل عدم العلم قدم اإلثبات، كأن يقول: مل أعلم أن الرسول 

صلى اهلل عليه صلى بالبيت، وأما إذا استند إىل العلم بالعدم كأن يقول: أعلم أن الرسو ل  اهلل عليه وسلم
 .(5)ققنيمل يصل بالبيت فإنه يتساوى مع اإلثبات فيتعارضا وبه قال بعض احمل وسلم

ومنهم من قال إن كان النفي واإلثبات يتعلقان بالطالق والعتاق؛ رجح النايف هلما على املثبت. إىل 
 .(6)غري ذلك من األقوال املفصلة
 خامسا/ التعليق:

لعل القول الراجح هو القول بتقدمي املثبت على النايف، وذلك ملا معه من علم زائد ال يوجد مع 
يالت الواردة يف املسألة؛ فإهنا خارجة عن حمل النزاع، وذلك الستنادها إىل قرائن أخرى النايف، وأما التفص

خارجية زائدة على النفي أو اإلثبات، واخلالف إمنا هو يف اإلثبات والنفي اجملردين، ومن قال بالتساوي فإن 
 تعاىل أعلم. قوله يرده ما عند املثبت من العلم الزائد الذي فقده النايف، فقدم عليه. واهلل

 تقديم الحقيقة الشرعية للفظ على حقيقته اللغوية عند اإلطالق: المسألة الرابعة:
 أوال/ صورة المسألة:

إذا ورد يف كالم الشارع لفظ، له حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية كالوضوء والصالة وغريمها، ومل يقرتن به 
 ما يعني املراد منه فعلى أيهما حيمل هذا اللفظ؟ 

 أما إذا اقرتن به ما يدل على أنه أريد به أحدمها فإنه يتعني محله عليه، وال حيمل على غريه باالتفاق.  
 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:

دار بني املعىن الشرعي واملعىن اللغوي، وكان ذلك  إذاأن اللفظ  -رمحه اهلل تعاىل–يرى اإلمام النووي 
فقال عند الرد على من جعل معىن الرجعة لغوية يف  ،يف نص الشارع، فإنه حيمل على املعىن الشرعي

فإن قيل: املراد له مبراجعتها: )) صلى اهلل عليه وسلمحديث ابن عمر يف طالق امرأته يف احليض وأمر النيب 

                                                 

(
1
 .2/311. وانظر شرح خمتصر ابن احلاجب للعضد 4/221انظر اإلحكام لآلمدي   ( 

(
2
 .722-2/711كالقاضي الباقالين والباجي. انظر إحكام الفصول    ( 

(
3
 .2/241كالغزايل انظر املستصفى    ( 

(
4
 .3/144يسري التحرير كابن أبان. انظر ت   ( 

(
5
 .3/721، شرح خمتصر الروضة 4/281انظر: شرح الكوكب املنري   ( 

(
6
 .222-8/222، البحر احمليط 421، إرشاد الفحول ص 2/128انظر: مجع اجلوامع مع احمللي   ( 
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وية وهي الرد إىل حاهلا األول؛ ال أنه حتسب عليه طلقة. قلنا: هذا غلط لوجهني: بالرجعة، الرجعة اللغ
أحدمها: أن محل اللفظ على احلقيقة الشرعية يقدم على محله على احلقيقة اللغوية، كما تقرر يف أصول 

 . (1)((الفقه
 ثالثا/ من وافقه:

من الشارع إطالق اللفظ يف معناه  لعل هذا القول مما ال خالف فيه بني العلماء وذلك ألن املعهود
 .(2)الشرعي فيحمل عليه اللفظ عند اإلطالق

 الترجيح بكون أحد الخبرين أقرب إلى االحتياط: المسألة الخامسة:
 أوال/ صورة المسألة:

إذا ورد خربان وكان أحدمها فيه احتياط للعبادة، كالوضوء مثال من مس الذكر، واآلخر ليس كذلك، 
 باالحتياط مرجحا، فيقدم، أو ال يكون مرجحا، بل يطلب الرتجيح من خارج؟ فهل يكون األخذ

 ثانيا/ رأي اإلمام النووي:
إىل أن اخلربين إذا تعارضا؛ قدم ما كان فيه احتياط للعبادة  -رمحه اهلل تعاىل–ذهب اإلمام النووي 

دل حبديث طلق بن علي فقال يف باب األحداث اليت تنقض الوضوء، عند اجلواب على من است ،على غريه
وأما اجلواب عن احتجاجهم حبديث طلق بن علي فمن على عدم وجوب الوضوء من مس الذكر: ))

 . فصرح بتقدمي ما فيه االحتياط للعبادة على غريه.(3)..اخلامس: أن فيه احتياطا للعبادة فقدم((.أوجه:
 ثالثا/ من وافقه:

ألن يف القول بذلك تربئة للذمة، وهذه املسألة غري  هذا القول مما ال خالف فيه بني العلماء، وذلك
وغريمها، حيث أوردا هذه ( 5)وابن عقيل( 4)اليت وقع فيها اخلالف كما يدل عليه ترتيب الشيخ الشريازي

املسألة ومل حيكيا فيها خالفا، مث أعقباها مبسألة أخرى فيها خالف وهي ما إذا كان أحد اخلربين حاظرا 
 يا اخلالف فيها.واآلخر مبيحا. وحك

 الترجيح بكثرة الصحبة وكبر السن: المسألة السادسة:
 رأي اإلمام النووي والتعليق:

                                                 

 2/11واحلديث سبق خترجيه. وانظر قوله عن تقدمي املعىن الشرعي على اللغوي يف اجملموع  .363-46/362-9شرح صحيح مسلم   ( 1)
 وغريه.
(
2
 .423، إرشاد الفحول ص 8/111، البحر احمليط 4/228، شرح الكوكب املنري 4/212انظر: اإلحكام لآلمدي   ( 

 .2/11اجملموع   ( 3)
(
4
 .2/222انظر شرح اللمع   ( 

(
5
 .1/12انظر الواضح   ( 
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...وعن قال عند اجلواب عن حديث ابن عباس، يف عدم وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة: ))
حديث ابن عباس: أنه نفى وغريه أثبت واملثبت مقدم على النايف. وكيف وهم أكثر منه وأكرب سنا وأقدم 

ال سيما أبو هريرة وأبو قتادة وأبو سعيد فتعني تقدمي  صلى اهلل عليه وسلمصحبة وأكثر اختالطا بالنيب 
 . (1)((أحاديثهم على حديثه

اس لكرب سنهم، وكثرة صحبتهم ومالزمتهم للنيب صلى فقد قدم حديث هؤالء على حديث ابن عب
اهلل عليه وسلم، وهذا ليس فيه نزاع، وذلك ألن الكبري أضبط يف النقل، واملالزم أعرف بأحوال من يالزمه 

 .(2)من غريه، والختصاصهم مبزيد خربة بأحوال النيب صلى اهلل عليه وسلم
 

 الخاتمة في أهم النتائج:
اإلمام النووي يف أصول الفقه يف مسائل املطلق واملقيد واجململ واملبني والفاهيم وبعد مجع أقوال 

 والتعارض ودفعه، والنظر فيها ومقارنتها بغريها من آراء علماء األصول األخرى توصل البحث إىل ما يأيت:
على ذلك   يدلأن اإلمام النووي كان حبق عاملا بأصول الفقه متبحرا يف مسائله، متضلعا يف مباحثه،  -4

كثرة األقوال األصولية واألمثلة التطبيقية اليت استخدمها اإلمام النووي رمحه اهلل تعاىل من خالل 
مؤلفاته وهذا يدل على طول باعه يف هذا الفن، كيف ال وهو عمدة ومرجع املتأخرين من الشافعية، 

زئية اليت خلت كثري من وقد أثرى هبذه األقوال أصول الفقه من ناحية إيراد األمثلة الفرعية اجل
 .املؤلفات األصولية منها خصوصا على مذهب اجلمهور )املتكلمني(

اإلمام النووي وافق مجهور األصوليني يف كثري من آرائهم واختياراهتم، إال أن ذلك كان عن علم أن  -2
املسائل بعض ذلك ويدل على  ومل يكن عن جمرد تقليد أو احنياز إليهم، وبصرية ونظر ثاقب دقيق،

 اليت خالف فيها رأي اجلمهور.
أن من مميزات آراء اإلمام النووي أن أغلبها مربوطة مبسألة فقهية جزئية مباشرة، وبذلك تعترب تلك  -3

األقوال واآلراء مبثابة إضافة نوعية إىل علم أصول الفقه، وإثراء هام للمسائل النظرية بالتطبيقات 
 الواقعية.

 قائمة المصادر والمراجع:
مؤسسة الرسالة  4ط/ .ابن اجلارودي، عبد اهلل بن علي، املنتقى، حتقيق عبد اهلل عمر البارودي -4

 هـ4161 .لبنان –بريوت 

                                                 

 .3/369اجملموع   ( 1)
(
2
 .3/212، شرح خمتصر الروضة 211و 2/217انظر: شرح اللمع   ( 
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ابن احلاجب، خمتصر منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، مطبوع مع شرح العضد  -2
 .هـ4163 .لبنان –دار الكتب العلمية بريوت  2ط/

حتقيـق حممد مصطفى األعظمي . ط  اق بن خزمية، صحيح ابن خزمية،ابن خزمية، حممد بن إسح -3
 هـ1312لبنان .  –املكتب اإلسالمي. بريوت 

ابن السمعاين، أبو املظفر منصور بن حممد، قواطع األدلة يف أصول الفقه. حتقيق د. عبد اهلل بن  -4
 هـ(1418، 1احلافظ احلكمي، ود. علي بن عباس احلكمي. )ط

 األحكام من هبا يتعلق وما األصولية والفوائد القواعد عباس بن علي الدين عالء احلسن اللحام، ابن -1
 هـ4163 لبنان – بريوت العلمية الكتب دار 4/ ط. الفقي حامد حممد الشيخ حتقيق الفرعية،

ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي، شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر  -6
 هـ4162رح خمتصر يف أصول الفقه، حتقيق د. حممد الزحيلي و د. نزيه محاد. دار الفكر ش

 روضة مع مطبوع. )الناظر روضة شرح العاطر اخلاطر نزهة الدومي، أمحد بن القادر عبد بدران، ابن -1
 (الناظر

مكتبة  1ابن برهان، أمحد بن علي، الوصول إىل األصول، حتقيق د. عبد احلميد علي أبو زنيد. ط/ -8
 هـ1424املعارف بالرياض السعودية، 

حممد املختار بن الشيخ حممد  .ابن جزي، حممد بن أمحد، تقريب الوصول إىل علم األصول، حتقيق د -9
 هـ4141 .ومكتبة العلم جبدة ،مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 4ط/ .األمني الشنقيطي

حتقيق شعيب األرنؤوط. )بريوت، ابن حبان، أبو حامت حممد البسيت التميمي، صحيح ابن حبان.  -46
 هـ(4141، 2مؤسسة الرسالة، ط

ابن عقيل، علي بن عقيل بن حممد البغدادي، الواضح يف أصول الفقه، حتقيق د. عبد اهلل بن عبد  -11
 هـ1422مؤسسة الرسالة  1احملسن الرتكي. ط/

 4ط/ .هارونابن فارس، أمحد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة حتقيق عبد السالم حممد  -42
 هـ4144 .لبنان-دار اجليل بريوت

ابن قدامة، حممد بن عبد اهلل، روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد  -43
بن حنبل، ومعها مزهة اخلاطر العاطر. حتقيق د. حممد بكر إمساعيل. مكتبة ومطبعة دار إحياء 

 الكتب العربية. القاهرة
ط دار إحياء  .يزيد، سنن ابن ماجة، حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبد الباقيابن ماجة، حممد بن  -41

  الكتب العربية



                                        والتعارض ودفعه  المطلق والمقيد والمجمل والمبيناألقوال األصولية لإلمام النووي في مباحث  

 

44 

أبو احلسني البصري، حممد بن عي بن الطيب، املعتمد يف أصول الفقه، تقدمي الشيخ خليل  -41
 لبنان –امليس. دار الكتب العلمية بريوت 

الفقه، حتقيق د. مفيد حممد أبو أبو اخلطاب، حمفوظ بن أمحد بن احلسن، التمهيد يف أصول  -46
 هـ4166دار املدين جدة  4عمشة. ط/

ط دار  .أبو داود، سليمان بن األشعث، سنن أيب داود، حتقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد -41
 .سوريا –احلديث محص 

أبو يعلى، حممد بن احلسني الفراء، العدة يف أصول الفقه، حتقيق د. أمحد بن علي سري املباركي.  -41
 هـ 4146 2ط/

األسنوي، عبد الرحيم بن احلسن، هناية السول يف شرح منهاج األصول، ومعه حواشيه املفيدة  -49
 سلم الوصول لشرح هناية السول. عامل الكتب

دار الكتب العلمية  1األسنوي، عبد الرحيم، طبقات الشافعية، حتقيق كمال يوسف احلوت. ط/ -22
 هـ1427لبنان.  –بريوت 

 مجع أمحد بن حممد احلنبلي. ط دار الكتاب العريب ، أصول الفقهاملسودة يفآل تيمية،  -24
تصحيح  ،اآلمدي، علي بن أيب علي، اإلحكام يف أصول األحكام، حتقيق عبد الرزاق العفيفي -22

 هـ4311مؤسسة النور  4ط/ .الشيخ عبد اهلل بن غديان وعلي احلمد الصاحلي
ى كتاب التحرير البن اهلمام، )بريوت، درا أمري بادشاه، العالمة حممد أمني، تيسري التحرير عل -23

 الكتب العلمية دت(
شرح مسلم الثبوب، مطبوع مع املستصفى  .األنصاري، عبد العلي حممد بن نظام، فواتح الرمحوت -21

 لبنان –بريوت  .للغزايل، دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع
دار  2لى خمتصر املنتهى البن احلاجب، ط/اإلجيي، عضد الدين، شرح عضد الدين اإلجيي ع -21

 هـ1423 .لبنان –الكتب العلمية بريوت 
إحكام الفصول يف أحكام الفصول. حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد اجمليد  ،الوليد وأبالباجي،  -26

 هـ4141 2هـ، ط/4161 ،4تركي. دار الغرب اإلسالمي ط/
الباجي، سليمان بن خلف األندلسي، اإلشارة يف أصول الفقه، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود  -21

 هـ1418السعودية. –مكتبة نزار مصطفى الباز. مكة والرياض  2وعلي حممد عوض. ط/ 
 2حتقيق د/عبد احلميد علي أيب زنيد. ط/ ،التقريب واإلرشاد الصغري ،حممد بن الطيبالباقالين،  -21

 هـ4141لة. مؤسسة الرسا
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البخاري، عبد العزيز بن أمحد، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، حتقيق حممد  -29
 هـ4144 .لبنان –دار الكتاب العريب بريوت  4ط/  .املعتصم باهلل البغدادي

هـ. دار 4149 2البخاري، حممد، صحيح البخاري، طبعة خاصة ملؤسسة احلرمني اخلريية ط/ -36
 وزيع الرياضالسالم للنشر والت

 الكتب عامل السول، هناية حباشية مطبوع السول، هناية لشرح الوصول سلم حممد، املطيعي، خبيت -31
 دت

 –البغدادي، أبو بكر بن علي، تاريخ بغداد أو مدينة السالم، ط دار الكتاب العريب بريوت  -32
 لبنان.

املعتزلة، حتقيق فؤاد البلخي، والقاضي عبداجلبار، واحلاكم اجلشيمي، فضل االعتزال وطبقات  -33
 هـ1313 .سيد. نشره الدار التونسية للنشر

 البيضاوي، ناصر الدين عبد اهلل بن عمر، املنهاج مطبوع مع شرحه هناية السول -31
و ط مكتبة  .لبنان –بريوت  .البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي، السنن الكربى، ط دار الفكر -31

 بد اهلل عبد القادر عطابتحقيق ع 4141 .السعودية –دار الباز مبكة 
الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي املسمى اجلامع الصحيح، حتقيق وشرح أمحد حممد  -36

 هـ4391 .شركة مكتبة مصطفى البايب وأوالده 2ط/  .شاكر
التلمساين، حممد بن أمحد مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، حتقيق عبد الوهاب عبد  -31

 هـ4163 .لبنان-ب العلمية بريوتط دار الكت .اللطيف
دار العلم للماليني بريوت  3اجلوهري، إمساعيل بن محاد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط/ -31

 هـ1311 .لبنان –
اجلويين إمام احلرمني، عبد امللك بن عبد اهلل، الربهان يف أصول الفقه، تعليق صالح بن حممد بن  -39

 هـ4141 .لبنان –دار الكتب العلمية بريوت  4ط/  .عويضة
 .لبنان –احلاكم، أبو عبد اهلل النسيابوري، املستدرك على الصحيحني، ط دار الفكر بريوت  -16

 .هـ4391
 السنة إحياء دار. )األنصاري إمساعيل الشيخ وتعليق تصحيح. واملتفقه الفقيه: كتابه يف اخلطيب -41

 (هـ1311 دط،. النبوية
ر بن عبد العزيز حممد، أبرز القواعد األصولية املؤثرة يف اختالف الفقهاء، )مذكرة الدكتور عم -12

 هـ، وهي مقررة على طلبة املاجستري باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة( 4399مطبوعة باآللة احلاسبة 
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 .واينالرازي فخر الدين، حممد بن عمر، احملصول يف علم أصول الفقه، حتقيق طه جابر فياض العل -13
دار الكتب  4وط/  .هـ4166السعودية ب –جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الرياض 

 هـ4161 .لبنان –العلمية بريوت 
 لبنان.  –الرازي، حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح، الناشر: دار الكتاب العريب، بريوت  -11
دار  4ة من علماء األزهر. ط/الزركشي، حممد بن هبادر بن عبد اهلل، البحر احمليط، حتقيق جلن -11

 هـ4141الكتيب 
السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، طبقات الشافعية الكربى، حتقيق عبد الفتاح احللو وحممود  -42

 حممد الطناحي. ط دار إحياء الكتب العربية
ط دار إحياء الكتب  .السبكي، تاج الدين، مجع اجلوامع، مطبوع مع شرحه وحاشية البناين عليه -11

 العربية البايب احلليب مبصر
 –السبكيني، تقي الدين وتاج الدين، اإلهباج يف شرح املنهاج، ط/ا دار الكتب العلمية بريوت  -11

 هـ4361لبنان 
دار الكتب  4السرخسي، حممد بن أمحد، أصول السرخسي، حتقيق أيب الوفاء األفغاين. ط/ -19

 هـ4141لبنان.  –العلمية بريوت 
يوطي، جالل الدين، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم. الس -16

 هـ1384مصر.  –القاهرة  .مطبعة عيسى البايب احلليب 1ط/
الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار، نثر الورود على مراقي السعود، حتقيق وإكمال تلميذه.  -14

شنقيطي. الناشر: حممد حممود اخلضر القاضي. توزيع دار املنارة د. حممد ولد سيدي ولد حبيب ال
 هـ4141 4للنشر والتوزيع. ط/

 لبنان – بريوت. م4992 املتبىن مكتبة دار 2/ط والنحل، امللل الفتح، أبو الشهرستاين، -12
الشوكاين، حممد بن علي، إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول، حتقيق أيب مصعب حممد سعيد  -13

 هـ. و ط دار املعرفة بريوت  لبنان 4142مؤسسة الكتب الثقافية  4ط/ .البدري
)دار الفكر دط،  .الشريازي،  الشيخ أيب إسحاق، التبصرة، حتقيق د/ حممد حسن هيتو -11

 هـ( 4166
حتقيق عبد اجمليد الرتكي. دار الغرب  ، شرح اللمع،إسحاق إبراهيم الشريازي أبو الشريازي، -11

 .لبنان –بريوت  4161 4اإلسالمي. ط/
الشريازي، أبو إسحاق، طبقات الفقهاء، تصحيح ومراجعة الشيخ خليل امليس مدير أزهر لبنان.  -12

 لبنان. –ط دار القلم بريوت 
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ر النشر النشرات اإلسالمية هللموت ريرت دا 2الصفدي، خليل بن أيبك، الوايف بالوفيات، ط/ -11
 هـ1381فرانز شتاينر بفيسبادن. 

صفي الدين اهلندي، حممد بن الرحيم األرموي، هناية الوصول يف دراية األصول، حتقيق د. صاحل  -11
 –مكة املكرمة  .مكتبة نزار مصطفى الباز 2بن سليمان اليوسف ود. سعد بن سامل السويح. ط/

 هـ 4149السعودية. 
 2ح خمتصر الروضة، عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي. ط/الطويف، سليمان بن عبد القوي، شر  -19

 هـ. وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد. اململكة العربية السعودية.4149
 وختريج اجلوامع، ضبط مجع على احمللي شرح على البينات اآليات قاسم، بن العبادي، أمحد -66

 لبنان –بريوت هـ4141 العلمية الكتب دار 4/ط .عمريات زكريا الشيخ واألحاديث اآليات
الغزايل، حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد، املستصفى من علم األصول. تقدمي وضبط  -64

وتعليق الشيخ إبراهيم حممد رمضان. )بريوت، دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع، 
 دت(

 فقه، حتقيق د/ حممد حسن هيتوالغزايل، حممد بن حممد، املنخول يف أصول ال -62
الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب، القاموس احمليط. حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة.  -63

 هـ.4146لبنان.  –مؤسسة الرسالة بريوت  1بإشراف حممد نعيم العرقسوسي. ط/
هبا األستاذ يوسف  الفيومي، أمحد بن حممد بن علي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، اعتىن -61

 هـ.4141 2الشيخ حممد. املكتبة العصرية. صيدا بريوت. ط/
 القاضي أبو يعلى، حممد الفراء، طبقات احلنابلة. )بريوت، دار املعرفة، دت( -21
القاضي عبد اجلبار اهلمذاين، املغين يف أبواب التوحيد والعدل، طبعة وزارة الثقافة املصرية بإشراف  -22

 د/ طه حسني
أمحد بن إدريس الصنهاجي، شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يف األصول، حتقيق القرايف،  -61

 هـ4393مكتبة الكليات األزهرية ودار الفكر.  4طه عبد الرؤوف سعد ط/
مسلم، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم، مطبوع مع شرح النووي، حتقيق الشيخ خليل مأمون  -61

 هـ.4126دار املعرفة للطباعة والنشر.  6شيحا. ط/
شركة مكتبة مصطفى البايب احلليب  4النسائي، أبو عبد الرمحن بن شعيب، السنن الكربى، ط/ -69

 هـ4313 .وأوالده مبصر
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 تدريب شرحه مع مطبوع النذير، البشري سنن معرفة يف والتيسري النووي، حيىي بن شرف، التقريب -72
املكتبة العلمية حملمد مننكاين باملدينة  1حتقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف، ط/للسيوطي،  الراوي
 السعودية –املنورة 

دار الفكر  4النووي، حيىي بن شرف، اجملموع شرح املهذب، حتقيق د. حممود مطرجي. ط/ -14
 لبنان. –هـ. بريوت 4141

دار  4ث والدراسات، ط/النووي، حيىي بن شرف، هتذيب األمساء واللغات، شراف مكتب البحو  -12
 هـ4146لبنان  –الفكر بريوت 

النووي، حيىي بن شرف، شرح صحيح مسلم املسمى املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج,  -13
 هـ4126دار املعرفة للطباعة والنشر.  2حتقيق الشيخ مأمون شيحا. ط/

 


